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(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 
 

 
Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Kees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, Noordwijk aan Zee, tel. 10833  
           

13e jaargang nr. 1 
 februari 1981 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD:        

 
Inhoudsopgave         blz.  1 
Van de redactie         blz. 2 
EXCURSIES          blz.  3 
Jaarverslag 1980 Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming blz. 4 
Jaarverslag v.d. Afdeling Noordwijk van het I.V.N. 1980  blz. 5 
UITNODIGING voor de JAARVERGADERING van de V.N.V. `  blz. 6 
Jaarverslag 1980 van de Penningmeester     blz. 7 
Overzichtskaart van de terreinen waar in 1960 broedvogelinventa-  
risaties verricht werden       blz. 9 
De problematiek rond het inventariseren van broedvogels, verslag  
van een lezing van Dr. Paul Opdam voor SOVON / Contactorgaan 
voor Vogelstudie, door J.v.Dijk      blz. 10 
Plantenvondsten in 1980, door E.Aartse     blz. 13 
Flora en Fauna van het Golfbad-terrein in de duinen bij Noordwijk 
door D.Hoek          blz. 14 
Broedresultaten Nestkasten Nieuw-Leeuwenhorst in 1980,  
D.Passchier          blz. 21 
Broedvogelinventarisatie Pan van Persijn 1980, P.Imthorn  blz. 23 
Inventarisatie van de broedvogels van Offem, K.Verweij  blz. 23 
Inventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 1980, A.Ruygrok   blz. 25 
Broedvogelinventarisatie AW-duinen 1980, E.Aartse en W.Baalbergenblz. 25 
Broedvogelinventarisatie in De Blink / Langevelderduin E.Aartse  blz. 31 
Broedvogels in het Langeveld 1980, J.v.Dijk    blz. 32 
Broedvogeltelling Noordduinen tot de Duindamse Slag (1980) kavel 
1 t/m 5 (zie kaartje blz.9), A.Cramer     blz. 33 
Broedvogeltelling Noordduinen, ten noorden van de Duindamse Slag 
(1980) kavel 6 t/m. 8 (zie eveneens het kaartje) A.Cramer  blz. 35 
Aankomstdata van zomergasten 1980      blz. 36 
 

                       -------------- 
 

Het inleveren van C O P Y voor de tweede STRANDLOPER van 1981: 

graag vòòr 26 april 1981. U kunt de copy sturen of brengen naar het redactie- 

adres of naar het dichtst bij wonende redactielid. 
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Van de redactie....... 
 
Voor u ligt het resultaat van veel arbeid. Van elke jaargang STRANDLOPER is  
het eerste nummer steeds weer het nummer van de zweetdruppeltjes. Dat nummer  
vormt de neerslag van vele uurtjes inventariseren in het veld in de meest 
uiteenlopende omstandigheden. Veel van onze leden zijn voor het waarnemen 
hoofdzakelijk aangewezen op de weekeinden en het komt niet altijd zo uit  
dat het dan net mooi weer is. 
Na de uurtjes inventariseren, volgen de uren van het verslag schrijven en  
soms het samenbundelen van de verslagen. 
Vervolgens komen die verslagen bij de redactie terecht, die er dan nog een  
stevige klus aan heeft om alles netjes op papier te krijgen en te zorgen dat  
het aantal pagina's binnen de perken blijft. 
 
De dikte van onze STRANDLOPER wordt n.l. niet alleen bepaald door het aanbod  
van Copy maar, in het geval dat er veel copy binnenkomt, door de grootte van de 
nietjes die door de rug van deze Strandloper gaan. 
 
We hebben dan ook wat copy moeten laten liggen tot de volgende keer. Het betreft 
hier voornamelijk excursieverslagen. Ook de puzzel moet u deze keer missen.  
Volgende keer komt hij er zeker in!! 
Een andere vaste rubriek die weggelaten moest worden is de rubriek van de 
Veldwaarnemingen. Volgende keer krijgt u daarvan een dubbele portie. 
 
Nieuwe copy blijft overigens van harte welkom, laat u zich niet afschrikken  
door het feit dat er nu wat is blijven liggen. Daarmee krijgen we het vol- 
gende nummer echt nog niet vol! 
We wachten dus met spanning op uw pennevruchten. 
Tekeningen kunnen we eigenlijk ook best weer gebruiken. Wie maakt de Nieuwe 
voorplaat? 
 
De tekeningen in dit nummer zijn van Dick Hoek. 
 
Tenslotte ging ik me afvragen hoe je mensen die inventariseren, het beste kunt 
aanspreken: als inventarisators, inventarisatoren of inventariseerders..... 
 

Coby van Dijk 
 
                       -------------- 
 
Ees Aarse bedankt........ 
 
Met ingang van dit jaar is er een nieuwe stencilploeg geïnstalleerd. Deze "ploeg" 
staat onder aanvoering van René Reehuis. Ze zijn vol goede moed en hun eerste 
probeersel ligt hier nu voor u. 
Bij dezen willen we Ees Aartse nog heel hartelijk bedanken voor de trouw waar- 
mee hij vele jaren lang al het stencil-werk voor de vereniging heeft uitge- 
voerd. Hoewel niet echt moeilijk, is goed stencilen toch nog wel een kunst,  
die in elk geval veel tijd kost. 
Ees, nogmaals bedankt voor de vele uren die voor de vereniging op zolder werden 
doorgebracht, 
 

de redactie. 
 
 
                       -------------- 
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-------------- 
 
programma le halfjaar 1981     van excursies en wandelingen 
 
te houden door de Vereniging voor Natuur- on Vogelbescherming NOORDWIJK,  
in samenwerking met het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd.  
Noordwijk. 
 
 
1 maart  
(zondag) 
 
8 maart  
(zondag) 
 
12 april  
(zondag) 
 
2 mei 
(zaterdag) 
 
9 mei 
(zaterdag) 
 
17 mei 
(zondag) 
 
22 mei 
(vrijdag) 
 
8 juni 
(pinkstermaandag) 
 
29 juni 
(maandag) 

: Museum-excursie naar Haarlem, vertrek om 14 uur per auto  
  vanaf de Willibrord-MAVO aan de Van Panhuysstraat. 
 
: Strandwandeling, start 14 uur. (I.V.N.) 
 
 
: Wandeling in de Noordduinen, vertrek om 14 uur vanaf de 
  woning van M.Gielen. (I.V.N.) 
 
: Flevo-excursie, het tijdstip van vertrek staat nog niet  
  Vast. 
  
: Nachtegalenexcursie. Vertrek om 20.00 uur vanaf de Werkschuur 
  van S.B.B. bij Duinweg 81. 
 
: Zangvogelexcursie in de Noordduinen. Vertrek om 7 's mor - 
  gens bij de woning van M.Gielen. 
 
: Offem - excursie Vertrek vanaf de ingang van het landgoed, 
  aanvang 19 uur. 
 
: Leeuwenhorst - excursie. Aanvang 7 uur 's morgens 
 
 
: Plantenexcursie in de Zuidduinen. Vertrek om 19 uur. 
 

 
De vertrekpunten die nog niet zijn aangegeven, zullen via de Streekbladen  
bekend gemaakt worden. Ook nadere bijzonderheden moet u daar zoeken, of in  
een volgende Strandloper. 
 
 
 
 
                       -------------- 
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Jaarverslag 1980 Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming NOORDWIJK 
 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming in samenwerking met de afdeling 
NOORDWIJK van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, kan op een bij- 
zonder geslaagd jaar terug zien. 
Alle geplande wandelingen konden dankzij de inzet van een aantal ervaren gidsen 
worden uitgevoerd, ook de excursies vonden allen doorgang. Het aantal deelnemers 
overtrof de verwachtingen. Voor de goede orde volgt hieronder een overzicht van  
alle activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
20 jan.  : Bezoek aan het Museum voor Geologie en Mineralogie te Leiden, onder  

     deskundige leiding. Aanwezig 22 personen. (V.N.V.) 
27 jan.  : Strand en duinwandeling, 4 gidsen, ruim 100 deelnemers (I.V.N.) 
17 febr. : Wandeling "Bronsgeest", 132 deelnemers (I.V.W.) 
16 mrt.  : Wandeling Noordduinen, onderwerp "Voorjaarsbloei", 30 deelnemers (I.V.N.) 
13 apr.  : Wandeling AW-duinen, 50 deelnemers (I.V.N.)  
9-11 mei : Natuurtocht naar Ruinen, 17 deelnemers (I.V.N.) 
10 mei   : Nachtegalenexcursie, (V.N.V.) 
11 mei   : Wandeling Noordduinen, 45 deelnemers (I.V.N.) 
12 mei   : Contactavond in de K.T.S. te Voorhout, met cursus "Grassen" door   
      D.L.v.d.Oever, botanisch analist (I.V.N.) 
16 mei   : Excursie landgoed "Offem" (V.N.V.) 
17 mei   : Vervolgcursus "Grassen" in de Werkschuur van S.B.B. (zie 12 mei)(I.V.N.) 
20 mei   : Jeugd- en Natuurwacht uit Sassenheim. Wandeling in Nieuw Leeuwenhorst met  
           60 jongelui. (I.V.N.) 
26 mei   : Excursie Leeuwenhorst (V.N.V.) 
15 juni  : Excursie in de Noordduinen met 22 deelnemers (I.V.N.) 
17 juni  : Contactavond in de K.T.S. te Voorhout, afscheid van G.Brom (I.V.N.) 
23 juni  : Plantenexcursie in het Staatsbos (V.N.V.) 
23 juli  : Gezamenlijke avondfietstocht (I.V.N.) 
 2 aug.  : Roeitocht op de Nieuwkoopse plassen, bloemen, planten en vogels. 12 deel- 
           nemers (I.V.N.) 
23 aug.  : Knardijk-excursie, planten en vogels (V.N.V.) 
5-7 sep  : Excursie naar Ameland (V.N.V.) 
3-5 okt  : Bezoek van 9 natuurvrienden uit Geldrop. Wandelingen op Noordwijks strand 
           en in de duinen te Wassenaar. Tocht naar de Pier van IJmuiden en naar 
           "Duin en Kruidberg" (I.V.N.) 
 6 okt.  : Cursusavond "Vogeltrek" 48 deelnemers (V.N.V.) 
11 okt.  : Aansluitende excursie 
12 okt.  : Herfstwandeling Nieuw-Leeuwenhorst, 51 deelnemers (I.V.N.) 
13 okt.  : Cursusavond "Landschap" 52 deelnemers (V.N.V.) 
18 okt.  : Aansluitende excursie, 
20 okt.  : Cursusavond "Paddestoelen" (V.N.V.) 
25 okt.  : Aansluitende excursie. 
22 okt.  : Jeugdpuzzeltocht in Nieuw-Leeuwenhorst, 256 deelnemertjes (I.V.N.) 
 8 nov.  : Wandeling met de jeugdnatuurwacht uit Sassenheim, 40 deelnemers (I.V.N.) 
16 nov.  : Paddestoelenexcursie in "Pannenland' Hulde aan de 36 deelnemers die regen 
           en wind trotseerden! (I.V.N.) 
29-31 dec: Winterkamp op Voorne (V.N.V.) 
 
Verder kan nog worden vermeld dat tijdens de vergadering van 28 maart 1980 een 
bestuurswisseling plaats vond. A.Cramer nam na jaren van trouwe dienst afscheid  
als secretaris en S.A.v.d-Oever nam zijn plaats in. Als bestuurslid werd herko- 
zen Joh.Moerkerk. 
 
Aan verzoeken om verkooppunten in te stellen voor de "Flora van Noordwijk" werd 
voldaan. Door de gemeente Noordwijk werden 50 ex. van dit boekje afgenomen. 
 
Een legaat verstevigde onze kaspositie. 
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Bijzondere aandacht verdient de Boven-Volta markt welke werd gehouden op 16 aug. 
1980. Twee stands, bezet door leden van beide Natuurverenigingen, werden door  
grote aantallen belangstellenden bezocht. De verkoop van boekjes, wandplaten en 
ander materiaal, verliep uitstekend. 
 
Een brief werd gericht aan de Openbare Bibliotheek om medewerking voor plaat- 
sing van een kleine voorraad lectuur. 
 
Tenslotte kan nog worden medegedeeld dat de lezingen, films en dia’s op veler- 
lei gebied, getoond tijdens de waarnemersvergaderingen, zeer gewaardeerd werden. 
 
Een woord van dank aan alle medewerkers die hun bijdrage hebben geleverd, waar- 
door het jaar 1900 als zeer geslaagd kan worden genoemd. 
 

de secrataris  
S.A.v.d.Oever 
 
 

                       -------------- 
 

 
Jaarverslag 1980 Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd. Noordwijk 
 
Het jaar 1980 heeft zich gekenmerkt door veel activiteiten. In samenwerking  
met de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming en leden van het "Vogel- 
asyl" werden excursies, wandelingen en tochten gehouden die geleid werden  
door ervaren gidsen. 
Getuige het grote aantal deelnemers - ook al waren de weergoden ons niet al- 
tijd gunstig gezind - blijkt aan een behoefte te zijn voldaan. Het educatieve 
karakter heeft een grote rol gespeeld. 
Ook de puzzeltocht voor de jeugd (in de herfstvakantie) was een enorm succes.  
Er waren maar liefst 256 deelnemers. 
 
In het begin van het jaar werd een natuurpad betreffende Nieuw-Leeuwenhorst 
uitgegeven, met tekst en tekeningen. Samenstelling Anny en Willem. 
 
Een natuurpad bij de K.T.S. te Voorhout kwam dit najaar van de pers. Samenstel- 
ling: Anny, Joop, Toos en Mart. 
 
Aan de docentencursus werd deel genomen door Toos en Mart. 
Een belangrijk deel van de cursus werd verzorgd door Hein Verkade. 
 
Het IVN, afd. Noordwijk heeft het besluit genomen in het tijdvak 1 juni tot 
1 september geen wandelingen of excursies te organiseren, dan alleen op aanvraag. 
Ook de Ver. voor Natuur- en Vogelbescherming organiseert tijdens de zomervakantie 
geen excursies. 
 
Tenslotte verdient de Bovenvoltamarkt (16-8-80) de aandacht. Er was een geweldi- 
ge aanloop te verwerken. Alle lof voor de initiatiefnemers. Een buitengewoon ge-
slaagde dag. 
 
U mist in dit verslag een opsomming van de gehouden excursies en wandelingen, 
in 1980 gehouden door onze afdeling. Hiervoor moge ik echter verwijzen naar  
het jaarverslag van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming elders in dit 
nummer. 
  

de secretaris: S.A.v.d.Oever. 
 
                       -------------- 
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jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering 
 
Bij dezen wordt u hartelijk uitgenodigd tot bijwoning van de jaarvergadering  
welke binnenkort zal worden gehouden. 
 
De JAARVERGADERING vindt plaats op vrijdag 20 maart 1981 in het Buurthuis aan  
de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee. De aanvang is om 20.00 uur. 
 
De AGENDA luidt als volgt: 
 
 

1. Opening 
2. Verslag van de vorige vergadering 

3. Jaarverslag 1980 v.d. secretaris 

4. Jaarverslag 1980 v.d. penningmeester  
5. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn J.Veefkind en H.Verkade; zij stellen zich beide  
herkiesbaar. 
Eventuele kandidaten dienen door 10 of meer leden schriftelijk bij 
het bestuur te worden ingediend, uiterlijk 24 uur voor de aanvang  
van de Vergadering. (art. 8,lid 2 van onze statuten) 

6. PAUZE 
7. Dia’s en Film over Natuur en Landschap van Nieuw Zeeland,  

te verzorgen door het echtpaar Frumeau. 

   8. Rondvraag 

   9. Vaststellen van de datum voor de volgende vergadering en  
Sluiting. 

 
Wij rekenen op uw komst! 
 

het Bestuur 
 

jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering 
 
 
 
                       -------------- 
 
Noteert u allemaal de 20e maart in uw agenda? U komt toch ook op onze jaar- 
vergadering? Het belooft een goede avond te worden! 
 
 
                       -------------- 
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FINANCIEEL VERSLAG 1980 
A. Kasoverzicht:  
Ontvangsten    Uitgaven     

Saldo 1-1-80 f   5589,04  Secr./penn.m. f    146,20  
Contr./donatie    7136,10 1) Strandloper    1216,57 3) 
Cursus     267,55  Vogeljaar       9,31 4) 
Div. verkoop      58,50  Flora    5616,40 5) 
Wandelgidsen     159,15  Vergaderingen     340,00  
Winterkamp      72,00 2) Jeugdclub     740,90 6) 
Rente     138,70  Contributies     220,00 7) 
    Cadeaus     46,65  
    Boven Volta     41,85 9) 
    Div. activiteiten     231,53 10) 
    Reserve     290,00 11) 
    Saldo 31-12-80    4491,63  

 ƒ 
 

 13421,04   ƒ 
 

 13421,04   
B. Balans per 31-12-80  
Activa 

  
Passiva 

  

Saldo f  4491,63 Vooruit bet. contr. f 318,00 
Reserve    290,00              Vogelj.   58,00 
Te ontv. contrib.    424,00 Dubieuze verkoop Flora  1350,00 

          Vogeljaar    116,00 Dubieuze debiteuren  200,00 
          Flora    125,00 Eigen vermogen  12470,63 
Voorraad Flora   6000,00    

          papier    140,00    
          gidsjes    450,00    
          plaatwerk     50,00    
Stencilmachine   2160,00    
Schrijfmachine    150,00    

 
f 14396,63 

 
f 14396,63 

 
Toelichting: 

In het jaar 1980 is de liquiditeit van de vereniging verder gedaald,  
ondanks het feit dat we dit jaar een legaat mochten ontvangen. Wel  
zijn dit jaar de drukkosten van de Flora afgelost, zodat we nu weer  
uit de schulden zijn (zie balans). Ook is dit jaar een begin gemaakt  
met het onderbrengen van de afschrijvingsbedragen apparatuur  
in een reserve. Het feit dat we nu uit de schulden zijn, gecombineerd  
met de contributie verhoging rechtvaardigt het vertrouwen dat de  
financiële positie van de vereniging volgend jaar vooruit zal gaan. 

ad 1.Contibutie en donatie. 
Deze post is zo hoog door het eerder genoemde legaat. Bovendien blijkt  
uit de balans dat we ƒ 400,- op de achterstallige contributie zijn ingelopen. 

ad 2.Winterkamp. 
Begin 1980 is het restant van het gegeven voorschot voor het Winterkamp  
1979 terug ontvangen. Zie hiervoor ook de balans per 31-12-79. 

ad 3.Strandloper. 
De Strandloper is dit jaar goedkoper geweest dan in 1979. Dit komt ten  
dele door de verminderde papier voorraad. (zie balans) 
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ad 4.Vogeljaar. 
Het lijkt alsof we dit jaar goed quitte spelen. Toch moeten we voor- 
zichtig zijn. Een deel van de inkomsten dit jaar waren achterstallige  
betalingen. Ook nu nog zitten we met een achterstallige post van ƒ 116.- 
Er zij nogmaals op gewezen dat de vereniging voor het "Vogeljaar"  
slechts als tussenpersoon fungeert, hier niets aan verdient maar er  
ook niet op wil toeleggen. 

ad 5.Flora. 
De Flora heeft dit jaar veel geld gekost, maar daar staat tegenover  
dat we nu uit de schuld zijn, zodat alles wat nu verkocht wordt winst  
is. Maar er moet wel verkocht worden. Aan de balans kunt u zien dat  
de post dubieuze verkoop t.o.v. vorig jaar verhoogd is. 

ad 6.Jeugdclub. 
De jeugdclub heeft dit jaar veel gekost, maar hoofdzakelijk door  
achterstallige rekeningen van de "Kuip". Voor een goed vergelijk  
met vorige jaren moet men bedenken dat de contributies van de jeugd- 
club dit jaar ook als inkomsten van de jeugdclub geboekt zijn.  
Het kasoverzicht van de jeugdclub ziet er als volgt uit: 

Ontvangsten    Uitgaven 
Contributie    ƒ  169,60 Zaalhuur   ƒ  997,36 
Giften  175,00 div.aankopen 88,14 
Nadelig Saldo 740,90 

         ƒ 1085,50               ƒ 1085,50 
 
ad 7.Contributies. 
Deze post bevat de contributies en lidmaatschappen van de vereniging  
aan diverse organisaties van natuurbescherming. 

ad 8.Boven Volta. 
De inkomsten van de markt voor Boven Volta hebben voornamelijk uit  
verkoop van Flora's bestaan. Deze inkomsten zijn geboekt onder  
post Flora. 

ad 9.Diverse activiteiten. 
Hieronder vallen uitgaven gedaan t.b.v. bijv. inventarisatie werk. 

ad 10.Reserve. 
Voor het eerst is dit jaar het afschrijvingsbedrag stencil- en  
schrijfmachine geboekt als uitgave naar een reserve rekening.  
Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld van het beschikbare saldo. 

Verslag goedgekeurd door de kascommissie:  Noordwijk, 18 februari 1981 

 

J.Ch. Veefkind- penn.m. 

 
                       -------------- 
 
OVERZICHTSKAART VAN DE TERREINEN WAAR IN 1980 BROEDVOGELINVENTARISATIES  
WERDEN VERRRICHT; 

Op bladzijde 9 treft u een kaartje aan waarop de terreinen zijn weer- 
gegeven die in 1980 door onze vereniging werden geïnventariseerd op  
het voorkomen van broedvogels. 
Op dit kaartje is niet aangegeven de ligging van de "Pan v Persijn"  
omdat de kaart al gereed was, voordat we de copy van P. Imthorn kregen.  
Bij de verschillende inventarisatieverslagen wordt niet steeds na- 
drukkelijk naar dit kaartje verwezen; het geeft een goed idee van de  
omvang die het inventarisatiewerk heeft aangenomen. 
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De problematiek van het inventariseren van broedvogels.  
 
Door veel vogelwerkgroepen in ons land wordt in het voorjaar een broedvogelinven-
tarisatie uitgevoerd. Meestal wordt geprobeerd alle soorten in een terrein zo 
nauwkeurig mogelijk te tellen. Als een terrein te groot is om door één persoon 
geïnventariseerd te worden, wordt het gebied in verschillende kavels verdeeld, 
waarna voor elk kavel een inventarisator wordt gezocht. Aan het einde van het 
broedseizoen worden door de coördinator alle gegevens verzameld. In een verslag 
worden de behaalde resultaten neergelegd, waarna publicatie in het afdelingsblad 
volgt. Hierbij worden de resultaten vaak vergeleken met die van voorgaande jaren,  
en soms worden allerlei oorzaken van de geconstateerde veranderingen opgesomd.  
Over de kwaliteit van de deelinventarisaties en de invloed daarvan op het eind- 
resultaat wordt zelden of nooit gesproken. 
 
Aan de problematiek van het inventariseren wordt in ons land sinds enkele jaren 
intensief aandacht besteed. Aan de Universiteit van Nijmegen is Dr.Paul Opdam 
begonnen met een onderzoek naar de betrouwbaarheid van inventarisaties. Op 20 dec. 
1980 hield hij hierover een helder betoog op de jaarvergadering van SOVON/ 
Contactorgaan voor Vogelstudie. Omdat ook onze vereniging elk jaar weer een behoor-
lijke inventarisatie-activiteit ontwikkelt, lijkt het mij van belang de hoofd- 
zaken van Opdams uiteenzetting hier weer te geven. 
 
I de voorbereiding van de inventarisatie 
Bij elk onderzoek moet men eerst de doelstelling formuleren. Wil men b.v. alleen 
weten welke soorten er in een bepaald duingedeelte broeden of wil men ook de aan-
tallen zo nauwkeurig mogelijk vaststellen. 
Heeft men de doelstelling geformuleerd, dan moet de groep een methode vinden om  
het gewenste doel te bereiken. Wil men proberen het aantal broedparen van elke  
soort zo nauwkeurig mogelijk te tellen, dan kiest men gewoonlijk voor de karterings-
methode. Hierbij worden op een kaart van het telgebied alle zingende ex. genoteerd. 
Bij de turfmethode worden de talrijke soorten niet op een kaartje aangetekend,  
maar alleen geturfd. Vergeleken met de uitkomsten van goed uitgevoerde karterings-
projecten, mist men bij de turfmethode van een groot aantal soorten een aanzienlijk 
deel van de populatie. In de proefgebieden van Opdam bleek, dat met de turfmethode 
de volgende percentages werden gescoord van de totalen die bij een goed karterings-
onderzoek in hetzelfde gebied waren vastgesteld: 
Fitis 90-100 %, Zanglijster 53-67 %, Tuinfluiter 43-72 % en Heggemus 36-54 %. 
Het is voor de samensteller van een inventarisatierapport dus van groot belang dat 
hij weet, volgens welke methode zijn medewerkers in het veld bezig geweest. 
 
Ale een onderzoek niet tot doel heeft het aantal broedparen zo nauwkeurig mogelijk 
vast te stellen, kan men ook gebruik maken van een transecttelling of een punt-
transecttelling. Bij een transecttelling loopt men een bepaalde route, waarbij  
alle zingende vogels genoteerd worden. Bij elk bezoek wordt steeds dezelfde route 
gelopen. De route wordt zo gekozen, dat de strook aan weerszijden van de route  
(het transect) een kenmerkend deel van het landschap is. Bij de punttransect- 
telling (P.T.T.) stopt men op een aantal punten op de route. Op deze punten staat 
men steeds 10 minuten stil en noteert alleen dan de waargenomen vogels. Vooral in 
het buitenland worden deze methoden vaak toegepast in homogene landschappen 
(Finland, Zweden en Frankrijk). In ons land werd de transecttelling-methode toe- 
gepast door Prof.Dr.D.M.de Vries uit Wageningen. De laatste jaren heeft SOVON 
dergelijke tellingen op verschillende plaatsen in ons land georganiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 – 
 

Heeft men voor een zo volledig mogelijke inventarisatie gekozen, dan wordt door- 
gaans de karteringsmethode gebruikt. Ook dan gaan we er van uit dat elke medewerker 
zijn beste beentje voor zal zetten en dat er vaak voor dag en dauw op uit getrok- 
ken zal worden, dan is het goed om bij de volgende punten toch nog stil te staan: 
 
II de uitvoering van de inventarisatie 
 
1. de tijd van de dag 
Bij veel soorten loopt de zangactiviteit (en daarmee de trefkans) in de loop van  
de dag sterk terug. Een talrijke soort als de Merel zingt vooral van een uur voor 
zonsopkomst tot zonsopkomst. Een half uur na zonsopkomst zingt nog maar 10-20 %  
van het aantal aanwezige mannetjes! Mensen die niet vroeg opstaan, kunnen dus 
onmogelijk het juiste aantal Merels vaststellen. Ook zullen inventarisatoren die  
bij elk bezoek op de zelfde plaats hun ronde beginnen, steeds aan het begin het 
grootste aantal Merels tegenkomen. Bij een goede inventarisatie moet dan ook bij de 
tellingen op verschillende punten gestart worden, om in elk deel van het terrein 
tenminste eenmaal de maximale zangactiviteit te kunnen beluisteren. 
 
2. de spreiding van het aantal bezoeken  
Om het aantal aanwezige broedparen zo nauwkeurig mogelijk te tellen, moet men niet 
alleen in april en mei het terrein bezoeken, maar zijn bezoeken in maart en juni  
ook noodzakelijk. Vooral bezoeken in juni worden vaak overbodig geacht. Toch is  
het pas in juni goed mogelijk om soorten als Bosrietzanger en Wielewaal te in- 
ventariseren. Ook voor andere soorten geldt, dat eind mei en juni zeer geschikte 
tijden zijn om te inventariseren, omdat juist in die tijd van het jaar veel  
soorten een maximale zangactiviteit ontwikkelen. Zo zingen Vinken in juni en juli 
veel frequenter dan in april en mei, maar de Heggemus moet in maart tot begin  
april ontdekt worden, omdat deze soort dan vooral zingt. Er zijn maar weinig soor- 
ten (zoals b.v. de Tjiftjaf) die van maart tot in juli blijven zingen. 
 
3. de loopsnelheid tijdens het inventariseren 
Uit het onderzoek van Opdam blijkt, dat men niet langzaam genoeg kan lopen. Veel 
vogels zingen met ruime tussenpauzes. Bij een stevig wandeltempo is het mogelijk  
een aantal territoria te missen, omdat de vogel tijdens het snelle passeren van de 
inventarisator net niet zong. 
 
4. interpretatie-criteria 
Na afloop van het broedseizoen ontvangt de coördinator de telstaten van de di- 
verse medewerkers. Meestal weet hij niet hoe deze telstaten ingevuld zijn. De  
ene inventarisator zal een broedvogel op zijn lijst noteren als hij drie maal  
op de zelfde plaats de zang heeft waargenomen, terwij1 een andere teller al na  
twee waarnemingen tot een broedgeval zal besluiten. Vooral als het aantal bezoeken 
aan een terrein niet al te groot geweest is, kunnen hierdoor enorme verschillen  
in de totaalstaat ontstaan. Vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren, 
wordt ook vrijwel ondoenlijk, indien de coördinator niet weet, hoe in de versohil- 
lende jaren door iedereen gewerkt is. 
 
5. verschillen tussen de waarnemers 
Er zijn mensen die met de beste wil van de wereld geen Goudhaantjes en Sprink-
haanrietzangers kunnen inventariseren, omdat hun gehoor de zang van deze soorten 
niet registreert. De grootste verschillen ontstaan echter niet door dit soort 
zaken, maar door verschillen in ervaring. Een Zweeds onderzoek toonde aan, dat de 
verschillen tussen de uitkomsten van ervaren tellers (bij een gelijk aantal bezoeken 
in hetzelfde bos) niet verontrustend groot waren, 
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6. weersomstandigheden  
Iedereen weet, dat bij koud, winderig en/of regenachtig weer de zangactiviteit 
gering is. De teller zal bovendien met dit soort weersomstandigheden wellicht  
wat later opstaan dan anders, terwijl hij ook wel korter in het terrein zal  
blijven. Vooral als bij inventarisaties die alleen in het weekend worden uitge-
voerd, enkele weken achtereen het weer slecht is kan het resultaat hierdoor  
sterk negatief beïnvloed worden. 
 
8. intraspecifieke verschillen 
De éne soort valt veel meer op dan de andere. Dit kan komen door: grootte, veren-
kleed, gedrag en geluid. Uit het onderzoek van Opdam blijkt, dat men bij één bezoek 
de volgende percentages van het totaal aantal paren (vastgesteld na 20 bezoe- 
ken) kon aantreffen: Winterkoning 57 %, Zanglijster 5 %, Zwartkop 37 %, 
Pimpelmees 27 %, Boomkruiper 18 %, en Vlaamse Gaai 11 %. 
 
Bij het uitvoeren van inventarisaties zal men zo nauwkeurig mogelijk het aantal 
broedparen trachten vast te stellen. Van de hiervoor genoemde zeven punten zijn  
de laatste twee in het geheel niet te beïnvloedden. De problemen bij punt vijf 
probeert elke vogelwerkgroep zo goed mogelijk te omzeilen, door de meest ervaren 
mensen aan te zoeken. Als dit redelijk gelukt is, wordt meestal te snel gedacht,  
dat de uitkomsten van het onderzoek ook wel een betrouwbaar beeld van de werkelijk- 
heid zullen opleveren. Te weinig wordt rekening gehouden met de eerste vier pun- 
ten, die wel manipuleerbaar zijn. Natuurlijk wordt elk inventarisatie-onderzoek 
geplaagd door het feit, dat een aantal (al of niet ervaren) tellers niet genoeg  
tijd aan het veldwerk kan of wil besteden. In dergelijke gevallen redeneert men al 
spoedig: beter iets dan niets. Hierna worden de resultaten van de matig bezochte 
kavels verder zonder commentaar bij het totaal van het gehele gebied geteld.  
Uit dit alles komt natuurlijk de vraag naar voren, hoe vaak men dan een gebied  
moet bezoeken om b.v. 90 % van het aantal werkelijk aanwezige broedparen te 
registreren. 
Bij de Winterkoning haalt men b.v. al na 6 bezoeken die 90 % maar bij de Heg- 
gemus heeft men na 15 bezoeken de 90 % nog niet te pakken. Paul Opdam stelt dat  
een kavel van 20 ha bosgebied toch echt wel 10 bezoeken van 1-1½  uur - gespreid 
over de periode maart / juni- nodig heeft, om in de buurt van de 90 % te komen. 
 
Bij het trekken van conclusies aan de hand van inventarisatierapporten uit ver-
schillende jaren, moet men dus erg voorzichtig zijn. Vooral bij de talrijke soorten 
zijn bepaalde ontwikkelingen moeilijk te signaleren. Een bepaalde trend wordt  
soms wel zichtbaar, als we beschikken over een serie uitkomsten van opeenvolgende 
jaren. Zo kunnen we uit de inventarisaties van de Noordduinen duidelijk aflezen  
dat Geelgors en Grauwe Klauwier geheel verdwenen zijn, maar over de stand van de 
Roodborst is in feite niets op te merken. 
 
Omdat steeds vaker inventarisatierapporten worden gebruikt bij het opstellen  
van allerlei beheersplannen, is het van groot belang, dat ook onze vereniging bij 
haar inventarisaties met eerder genoemde zaken rekening houdt. 
 

Jelle van Dijk 
 
 
                       -------------- 
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Plantenvondsten in 1980 
 
In 1980 was de periode van eind april tot omstreeks half juni bijzonder droog.  
Er viel in deze periode slechts 7 mm regen. Dat de plantengroei hierdoor flink 
geleden heeft, moge duidelijk zijn. De duinen zagen er begin juni uit alsof het 
herfst was met de gele en bruine kleuren van hun verdroogde vegetatie. 
Voor de plantengroei is juist deze periode heel belangrijk, want hierin valt de 
groei, de bloei en de zaadvorming van heel veel soorten. Op tijd regen is dan ook 
een eerste vereiste. Een droge periode is funest. Veel soorten kwamen niet of 
nauwelijks tot bloeien zoals: Slangenkruid, Hondstong, Grote Keverorchis,  
Maanvaren, Driekleurig Viooltje, Salomonszegel en ..., ach bij iedere soort was  
het haast kommer en kwel.  
Toen omstreeks half juni de regenperiode begon, was het voor de meeste soor- 
ten al te laat. Wel trad een licht herstel in, maar de bloei was maar een fractie 
van de uitbundige bloei van mei/juni 1979, toen er sprake was van een zeer voch- 
tige periode. 
 
Toch kunnen we het archief van de Flora van Noordwijk weer met een aantal vond- 
sten aanvullen. Ik dank Arie Cramer, Jelle van Dijk, Dick Hoek, Riate Bremer en de 
heer Van Duin uit Katwijk voor hun opgaven. 
Uit het ontvangen materiaal volgen hieronder een aantal meldingen, welke be- 
trekking hebben op soorten die op het grondgebied van Noordwijk nog niet eerder 
gevonden, of wel heel zeldzaam zijn. 
 
Carduus nutans  
(Knikkende distel) 
 
 
 
Gagea pratensis  
(Weidegeelster)  
Digitalis spec.  
(Vingerhoedskruid) 
 
Malus domestica 
(Appel) 
NIEUW VOOR DE FLORA VAN  
NOORDWIJK 
 
Listera ovata 
(Grote keverorchis)  
Onopordum acanthum  
(Wegdistel) 
Scilla siberica 
(Oosterse sterhyacint)  
Pyrola rotundifolia  
(Rondbladig wintergroen) 
 
 
 
 
Silybum marianum  
(Mariadistel) 
NIEUW VOOR DE FLORA VAN  
NOORDWIJK 

: Deze soort is in de Noordduinen zeer zeldzaam. Zo 
  af en toe wordt er eens een ex. gevonden, zoals 
  langs het rijwielpad nabij de Driehoek. 
  Ook is er een ex. gevonden op een braakliggend 
  terreintje langs de Parallelboulevard. 
: Van deze soort is een nieuwe vindplaats gevonden 
  langs de Nieuwe Offemweg. 
: Van deze soort werden enkele exx gevonden langs 
  de Randweg in de Noordduinen. Vermoedelijk betreft 
  het hier aangevoerde exemplaren. 
: Eén ex. gevonden op een noordhelling in de Zuid  
  duinen. In de AW-duinen komt deze soort vooral voor 
  in de buurt van fazantenvoerplaatsen. In de Zuid  
  duinen is dit ex. vermoedelijk aangevoerd door 
  vogels. 
: Het kleine aantal vindplaatsen van deze soort kon 
  met één worden uitgebreid, n.l. in de Zuidduinen. 
: Van deze soort werd een ex. gevonden op een braak- 
  liggend terreintje langs de Parallelboulevard. 
: Als nieuwe vindplaats van deze soort kan genoemd 
  worden een noordhelling in de Zuidduinen. 
: Een aantal jaren geleden is in de Zuidduinen be-  
  wust gezocht naar het Rondbladig wintergroen. Alle 
  mogelijke, daarvoor in aanmerking komende plaatsen 
  werden uitgekamd, echter zonder succes. Het is ver-  
  heugend te melden, dat thans een vindplaats in de 
  Zuidduinen bekend is. 
: Van deze soort werden enkele exx gevonden in de Zuid-  
  duinen op het Katwijkse Wantveld nabij het uitwa-  
  teringskanaal. 
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Setaria virides  
(Groene naaldaar) 

: Van deze soort is in Noordwijk-binnen een vind- 
  plaats bekend. In 1980 werden 2 exx gevonden  
  langs de Duinweg tegenover Het Lappenest. 

 
Ook voor 1981 houd ik me weer aanbevolen voor meldingen van nieuwe of bijzondere 
soorten en van nieuwe vindplaatsen van bekende soorten. Door de medewerking van 
velen, wordt het archief van de "Flora van Noordwijk" steeds vollediger en  
daardoor steeds waardevoller. 
 

E.Aartse 
`       Joh.Molegraafstraat 6 

2201 LK Noordwijk 
01719-14268 

 
 
 

                       -------------- 
 
 
FLORA EN VEGETATIE VAN HET "GOLFBADTERREIN" IN DE DUINEN BIJ NOORDWIJK  
 
1.de voorgeschiedenis 

In 1974 deed het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk een voor- 
stel aan de Gemeenteraad om het Golfbad, dat tijdens de laatste wereldoorlog  
werd geconstrueerd, gedeeltelijk af te breken en de betonnen bak dicht te stor- 
ten. Op advies van onze Vereniging werd besloten de bak van het zwembad in tact  
te laten, en gedeeltelijk op te vullen met duinzand, afkomstig uit de directe 
omgeving. Hierbij zou de bak als  
een ondoorlatende laag fungeren, 
zodat er gunstige voorwaarden 
zouden ontstaan voor de vorming  
van milieuomstandigheden, die  
grote overeenkomst vertonen met  
die van natuurlijke, vochtige 
duinvalleien. 
Dergelijke valleien waren vroe- 
ger algemeen in de duinen, maar  
door o.m. waterwinning, afgraving, 
bebossing en het tegengaan van 
verstuivingen zijn de vochtige  
valleien vrijwel uit het Noord- 
wijkse duin verdwenen. Tesamen  
met het verdwijnen van deze val- 
leien moesten ook een aantal 
karakteristieke planten het  
veld ruimen. Hiervan is Parnassia  
wel één van de bekendste, maar  
ook de Slanke Duingentiaan, Knop-  
bies, Dwergbies en verschillende 
soorten orchideeën behoren hier- 
toe. Ook infiltratie met voedsel-  
rijk water, zoals dat ondermeer  
in de duinen van de Amsterdamse 
Waterleiding gebeurt, heeft niet  
tot de terugkeer van de karak- 
teristieke vegetaties geleid. 
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Het terrein omvatte naast het zwembad (ca. 500 m2) verhardingen, kleedhokjes  
en een kleine natuurlijke vallei, waar het afvalwater uit het zwembad werd  
geloosd. De hokjes en de verhardingen werden door gemeentewerken verwijderd.  
De verwachtingen waren hoog gespannen. Helaas werd als gevolg van een mis- 
verstand door gemeentewerken in een deel van de bak voedselrijke sloot- 
bagger gestort, afkomstig van de Weteringkade in Noordwijk-binnen. Zeer waar- 
schijnlijk is het aan deze bagger te wijten, dat de ontwikkeling van de vegetatie 
slechts ten dele beantwoordt aan de verwachtingen. 
 
2.de eerste jaren na de realisering 

In 1975, 1976 en 1977 werd het hele terrein floristisch geïnventariseerd.  
De verslagen hiervan zijn in de Strandloper gepubliceerd. In het totaal werden 
131 soorten hogere planten gevonden. Al in de eerste jaren werden er en- 
kele soorten vastgesteld, die vrijwel of geheel uit de Noordwijkse duinen  
verdwenen waren, zoals Gewone waterbies, Bleekgele droogbloem, Tengere rus  
en Kleine waterweegbree. Het merendeel van de vegetatie bestond echter uit 
soorten, kenmerkend voor voedselrijke, gestoorde milieu's zoals Akkerdistel, 
Ridderzuring en Fioringras. 
Het achtergebleven puin en het afval werden opgeruimd en tevens werd een  
deel van de slootbagger verwijderd. Aan de zuidwestzijde van de kunstmatige  
vallei werden Vlier en Kruipwilg geplant, om te voorkomen dat de vallei  
zou dichtstuiven. Ook werden buiten de vallei Akkerdistels uitgetrokken  
(een ingreep die het voorkomen van de Akkerdistel echter eerder stimuleert  
dan tegengaat, maar dat wisten we toen nog niet!) en werd er plaatselijk  
gemaaid. Het maaisel werd slechts gedeeltelijk afgevoerd. 
 
3.de situatie in 1980 

Flora en vegetatie  
Het gehele terrein werd floristisch geïnventariseerd. Hierbij werden in ver-
gelijking met de eerste jaren, enkele nieuwe soorten vastgesteld. 
Het terrein raakt langzamerhand weer begroeid en de indruk bestaat dat het 
aandeel van de storings- en pionierssoorten van voedselrijke milieu's 

 

(zoals de Akkerdistel) langzamerhand af-  
neemt. Het aandeel van de "duinsoorten",  
die hier van oorsprong thuishoren, neemt 
langzamerhand toe, vooral de pioniers- 
soorten als Zandhaver, Zandzegge en Teu- 
nisbloem. De vegetatie van de natuurlijke  
vallei bestaat vrijwel uitsluitend uit  
soorten van gestoorde, zeer voedselrijke, 
vochtige tot natte milieuomstandigheden: 
Ruige zegge, Kweek, Watermunt, Akkerdistel, 
Duinriet en Grote brandnetel. Minder tal- 
rijk zijn Grote lisdodde, Leverkruid, Bij-  
voet, Riet en Kruldistel. 
De nadruk van het onderzoek lag in 1980  
echter op de kunstmatige vallei: hier zijn 
immers in de loop der tijd de meest in-  
teressante ontwikkelingen te verwachten.  
Het vastleggen en volgen van de ontwikke- 
lingen van de vegetatie kan gebeuren door  
middel van het maken van vegetatieopnamen. 
Deze beogen een zo nauwkeurig mogelijke 
beschrijving te geven van alle onderdelen 
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van de vegetatie d.w.z. de afzonderlijke planten individuen. Hierbij wordt meest- 
al uitgegaan van kleine gedeelten van de te onderzoeken vegetatie, omdat een be-
schrijving van de hele vegetatie te veel tijd vergt. Deze gedeelten, ook wel 
proefvlakken genoemd, moeten dan een zo representatief mogelijk beeld van de ve-
getatie geven. Van de kunstmatige vallei werden drie vegetatieopnamen gemaakt. 
Achtereenvolgens werden bij elke opname vastgesteld: 

- algemene aard en gelaagdheid van de vegetatie 
- de in het proefvlak groeiende plantensoorten 
- het aantal individuen van elke soort. 

Bij het schatten van het aantal en de bedekking (d.i. de vertikale projectie  
van de plantendelen op een horizontaal vlak) werd de volgende methode gehan- 
teerd (de uitgebreide schaal van Braun-Blanquet): 
 

bedekking aantal exemplaren aanduiding 

minder dan 5 % 
minder dan 5 % 
minder dan 5 % 
minder dan 5 % 
      5 – 12 %     
     13 – 25 % 
     26 – 50 % 
     51 - 75 % 
    76 – 100 % 

maximaal 4 in de opname 
weinig, t/m 2 per m2 
veel, 3 tot 10 per m2 
zeer veel, 10 of meer per m2 
willekeurig 
willekeurig 
willekeurig 
willekeurig 
willekeurig 

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder volgen de drie opnamen  
van de kunstmatige vallei (zie  
ook de situatieschets). 

 
 

 
opname nr. 
datum 
plaats 
oppervlakte 
totale bedekking 
bedekking kruidlaag 
bedekking moslaag 
reliëf 
hoogte grondwater 
t.o.v. maaiveld 

     1 
3 mei 1980 

     2 
3 mei 1980 

     3 
2 aug. 1980 

zie situatieschets: km-coördinaten 90.474 
5 x 2,5 m 
60 % 
55 % 
 5 % 
tot 25 cm 

- 20 cm. 

13 x 2 m 
50 % 
45 % 
 5 % 
meer dan 25 cm 

- 20 cm. 

4 x 4 m 
meer dan 100 % 
meer dan 100 % 
minder dan 5 % 
tot 25 cm. 

0 cm. 
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In de volgende tabel wordt de bedekking per soort van elke opname aangegeven: 

 
soort 
Nederlandse naam 

Duizendblad 
Fioringras 
Gewoon struisgras 
Madeliefje 
Zandzegge 
Melganzevoet 
Akkerdistel 
Kweek 
Kleinbloemige basterdwederik 
Kropaar 
Rood zwenkgras 
Mannagras 
Echt walstro 
Duindoorn 
Echte witbol 
Zomprus 
Greppelrus 
Padderus 
Herfstleeuwetand 
Engels raaigras 
Hopklaver 
Gewone teunisbloem 
Echt bitterkruid 
Grote weegbree 
Veldbeemdgras 
Ruw beemdgras 
Krulzuring 
Ridderzuring 
Straatgras 
Hertshoornweegbree 
Dauwbraam 
Knopig vetmuur 
Kruipwilg 
Paardebloem 
idem 
Witte klaver 
Grote lisdodde 
Akkermelkdistel 
moslaag 

 
Latijnse naam 

Achillea millefolium 
Agrostis stelonifera 
Agrostis c.f. tenuis 
Bellis perennis 
Carex arenaria 
Chenopodium album 
Cirsium arvense 
Elytrigia repens 
Epilobium parviflorum 
Dactylis glomerata 
Festuca rubra 
Glyceria fluitans 
Galium verum 
Hippophae rhamnoides 
Holcus lanatus 
Juncus articulates 
Juncus bufonius 
Juncus subnodulosus 
Leontodon autumnalis 
Lolium perenne 
Medicago lupulina 
Oenothera biennis 
Picris hieracicides 
Plantago major ssp. pleiosperma 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Rumex crispus 
Rumex obtusifolius 
Poa annua 
Plantago coronopus 
Rubus caesius 
Sagina procumbens 
Salix repens 
Taraxacum c.f.Sect,Erythrosp. 
Taraxacum Sect.Vulgaria 
Trifolium repens 
Typha latifolia 
Sonchus arvensis 
- - - 

opname 
1 2 3 

1 2 2 
5 5 7 
2 - - 
1 1 - 
5 5 6 
- - 1 
2 2 3 
3 3 - 
1 2 3 
- - 2 
3 - 3 
- 2 - 
1 - - 
- - 1 
4 3 6 
5 5 6 
- - 2  
5 2 7  
1 - - 
- - 2 
- - 1 
- - 2 
- - 2 
- 2 2 
- 2 2  
5 5 2 
- 2 1  
1 - - 
- 3 - 
- 3 - 
- 1 2  
3 3 1 
1 - 2 
- 2 - 
2 - - 
3 3 3  
1 2 –  
1 - -  
5 5 3 

 
Buiten de opnamen werden in de vallei nog de volgende soorten aangetroffen: 
 
Ruwe ambrosia 
Zachte dravik 
Zilte zegge 
Ruige zegge 
Akkerhoornbloem 
Rode ganzevoet 
Wilde peen 
Zandhaver 
Harig wilgenroosje 
Moerasdroogbloem 
Gewoon biggekruid 
Gewone rolklaver 
Ruw vergeet-mij-nietje 

Ambrosia psilostachia 
Bromus mollis 
Carex distans var. vikingensis 
Carex hirta 
Cerastium arvense 
Chenopodium rubrum 
Daucus carota 
Elymus arenarius 
Epilobium hirsutum 
Gnaphalium uliginosum 
Hypochaeris radicata ssp radicata 
Lotus corniculatus 
Myosotus ramosissima 
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Smalle weegbree    Plantago lanceolata 
Veenwortel     Polygonum amphibium 
Grote ratelaar    Rhinanthus serotinus 
Rimpelroos     Rosa rugosa 
Veldzuring     Rumex acetosa 
Riet      Phragmitis australis 
Akkerkers     Rorippa sylvestris 
Wilg      Salix spec. 
Muurpeper     Sedum acre 
Jacobs kruiskruid    Senecio jacobaea 
Klein kruiskruid    Senecio vulgaris 
Akkermelkdistel    Sonchus arvensis 
 

 
Het beheer 
 
Het verminderen van de voedselrijkdom is voorlopig het belangrijkste doel. Be- 
gin september werd de vallei dan ook met de hand gemaaid en het maaisel met  
hulp van Staatsbosbeheer afgevoerd. In het vroege voorjaar werden op 2 plaatsen 
enkele vierkante meters afgeplagd, om zodoende de bovenste voedselrijke laag  
te verwijderen. In de komende jaren moet blijken hoe de vegetatie hierop reageert. 
De vlieren die in 1975 werden aangeplant op het terrein, zijn niet aangeslagen.  
De aanplant van de Kruipwilg is echter grotendeels geslaagd. Deze soort breidt zich 
gestaag uit. De vallei loopt dan nu ook niet meer het gevaar dicht te stuiven.  
In de winter en het vroege voorjaar, als het water nog boven het maaiveld staat, 
wordt de vallei veel gebruikt als bad- en drinkplaats voor de vogels. 
Konijnen zorgen voor een lichte begrazing en bemesting. 
Het afgelopen jaar ontbrak de tijd om ook de natuurlijke vallei te maaien. Deze 
vallei is ook (zeer) voedselrijk, ondermeer door het jarenlang storten van tuin- 
afval 
 
4.het verband tussen de vegetatie en het milieu 
 
De aard en de soortensamenstelling van de vegetatie worden bepaald door de  
heersende milieuomstandigheden. Het milieu wordt bepaald door klimaat, geomorfo-
logische opbouw en bodem, waterhuishouding, fauna, menselijke invloeden en de onder-
linge samenhang hiertussen. Ook de vegetatie heeft echter weer invloed op het 
milieu. 
 
a. het klimaat  
De kunstmatige vallei ligt direct achter de eerste duinenrij, in de onmiddellijke 
nabijheid van de Noordzee. De invloed van de zee is dan ook groot: de vaak zeer 
extreme weersomstandigheden met sterke Westenwinden (die o.m. veel zand- en zout-
deeltjes met zich mee voeren) verhinderen b.v. het ontstaan van opgaand geboom- 
te. Dankzij de zoutaanvoer hebben zich enkele z.g. zout-tolerante soorten geves- 
tigd zoals Engels lepelblad, Zilte zegge en Hertshoornweegbree. De eerste twee 
soorten zijn in de wijde omgeving van Noordwijk zeer zeldzaam. 
 
b. de geomorfologische opbouw en bodem 
Hierbij zijn een groot aantal factoren van belang: ondermeer het reliëf, de korrel-
grootte, het fosfaat-, stikstof- en kalkgehalte en de aanwezigheid van humus.  
In de vallei komen veel soorten voor, die kenmerkend zijn voor de kalkrijke duinen. 
Hiertoe behoren onder andere Duindoorn, Echt bitterkruid, Ruw vergeet-mij-nietje en 
Zandhaver. 
Daarnaast hebben zich een aantal soorten gevestigd die eigenlijk niet in de duinen 
thuis horen. Soorten als Mannagras, Engels raai, Ridderzuring en Krulzuring komen  
op allerlei grondsoorten voor, mits de voedselrijkdom maar groot is. Deze laatste 
groep heeft zich waarschijnlijk in de vallei gevestigd dankzij de storting van de 
voedselrijke bagger en de storing die gepaard ging aan de inrichting van het  
terrein. 
 

 
 



- 19 – 
 

c. de waterhuishouding 
Dankzij de aanwezigheid van de ondoorlatende bak, waardoor een permanent vochtig  
tot nat milieu kon ontstaan, hebben zich een vrij groot aantal soorten kunnen ves- 
tigen, die in hun voorkomen gebonden zijn aan de invloedssfeer van het grondwater. 
De nu volgende tabel geeft hiervan een overzicht. Per soort is vermeld welke ei- 
sen gesteld worden met betrekking tot de hoogte van de grondwaterstand. Tevens  
wordt een overzicht gegeven in welk jaar de soorten gevonden zijn. 

 
                               '75'76'79'80 
Alisma ranunculoides  
Callitriche platycarpa 
Eleocharis palustris  
Epilobium hirsutum  
Epilobium parviflorum  
Carex distans var.vikingensis 
Glyceria fuitans 
Gnaphalium luteo album 
Gnaphalium uliginosum  
Holcus lanatus 
Juncus acutiflorus * 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Juncus squarosus  
Juncus tenuis  
Juncus subnodulosus  
Lytrum salicaria 
Myosotis laxa 
Nasturtium microhyllum 
Phragmitis australis 
Polygonum amphibium 
Ranunculus sceleratus 
Rorippa islandica 
Rorippa sylvestris 
Rumex maritimus 
Salix repens 
Typha latifolia 
Veronica anagallis aquatica 

W 
H 
W 
F 
F 
z 
W 
f 
f 
f 
W 
f 
f 
f 
f 
W 
F 
W 
W 
W 
F 
W 
F 
A 
W 
F 
W 
W 
 

Kleine waterweegbree 
Gewoon sterrekroos 
Gewone waterbies 
Harig wilgenroosje 
Kleinbloemige basterdwederik 
Zilte zegge 
Mannagras 
Bleekgele droogbloem 
Moerasdroogbloem 
Echte witbol 
Veldrus 
Zomprus 
Greppelrus 
Trekrus 
Tengere rus 
Padderus 
Gewone kattestaart 
Zompvergeet-mij-nietje 
Slanke waterkers 
Riet 
Veenwortel 
Blaartrekkende boterbloem 
Moeraskers 
Akkerkers 
Zeezuring 
Kruipwilg 
Grote lisdodde 
Blauwe waterereprijs 

- x - - 
x - - - 
x x - -  
- - - x 
x x x x  
- - x x  
- - - x 
x x - -  
- x x x  
x x x x  
- - ? - 
- - ? x 
x x x x 
x - - -  
x - - -  
- x x x  
x x - -  
- x - -  
x x - -  
? ? x x  
- - - x 
x x ? - 
- - ? x 
x - - x 
x - - -  
- - - x 
- - x x  
x - - -  

* De veldrus is mogelijk verward  
  met de zomprus. 
 
Verklaring van de letters achter de Latijnse naam: 
H.: Hydrofyten of waterplanten waarvan de vegetatieve delen zich in normale om-  
    standigheden onder en/of drijvend op het watervlak bevinden. Deze soorten   
    vereisen permanent water, hoewel diverse soorten een korte periode van droog-  
    vallen kunnen overleven. 
W.: Soorten die in Nederland voor een goede ontwikkeling en voltooiing van hun 
    levenscyclus (o.a. kieming, zoals Kruipwilg en Riet) vereisen dat het (grond)-  
    water tenminste gedurende een deel van het jaar ongeveer even hoog of hoger  
    dan het maaiveld staat in jaren met een normale waterstand. 
F.: Soorten die in Nederland uitsluitend groeien binnen de invloedssfeer van het  
    grondwater. 
f.: Soorten die in Nederland hoofdzakelijk of vrijwel uitsluitend groeien bin- 
    nen de invloedssfeer van het grondwater, dat zich in de regel onder het  
    maaiveld bevindt. 
a.: Soorten die in Nederland in vele milieus niet aan de invloedssfeer van het 
    grondwater gebonden zijn, doch lokaal (meestal in de duinen en andere zand-  
    gebieden) wel uitsluitend of voornamelijk aan deze invloedssfeer gebonden 
    zijn. 
z.: Soorten die alleen in zilte milieus worden aangetroffen. 
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Deze indeling is van de hand van G.Londo. Zie ook de literatuurverwijzing.  
De soorten waarbij de letter onderstreept is, zijn kenmerkend voor de minder 
verstoorde en/of relatief voedselarme en/of kwetsbare milieus. 
De kruipwilg komt in de Noordwijkse duinen zeer algemeen voor, ook op de toppen  
van de duinen. Deze soort kan zich echter vegetatief sterk uitbreiden en is ook  
op grote schaal aangeplant. 
In de natuurlijke vallei werden de volgende vochtminnende planten aangetroffen: 
Leverkruid, Watermunt, Riet en Grote lisdodde. 
 
d. de fauna 
De invloed van de fauna bestaat voornamelijk uit twee aspecten begrazing door 
konijnen en bemesting via de uitwerpselen van konijnen en vogels. Welke gevolgen  
dit voor de vegetatie heeft, is niet bekend. 
 
e. menselijke invloeden 
Het maaien is al ter sprake gekomen. Het terrein is niet toegankelijk voor het 
publiek. Desondanks moet toch regelmatig afval uit de vallei worden verwijderd. 
 
5. De toekomstige ontwikkelingen 
 
De ontwikkeling van de vegetatie vertoont veel overeenkomsten met die van nieuwe 
infiltratiegebieden in de duinen. In infiltratiegebieden vestigen zich aanvankelijk 
vaak enkele karakteristieke duinvalleisoorten die echter na verloop van tijd  
weer verdwijnen. In de kunstmatige vallei zijn waardevolle en karakteristieke 
soorten als Bleekgele droogbloem, Kleine waterweegbree en Trekrus inmiddels 
verdwenen. In infiltratiegebieden verruigt de vegetatie veelal na verloop van  
tijd en blijven slechts enkele soorten over (zoals Grote brandnetel en Wolfs-  
poot), die bepaald niet karakteristiek zijn voor vochtige duinvalleien. 
Als we de milieuomstandigheden van de vallei en de infiltratiegebieden ver- 
gelijken, zijn er echter grote verschillen. Bij infiltratiegebieden vindt voort-
durend aanvoer plaats van voedselrijk water en is de waterhuishouding (vooral  
in het fluctuatie-traject) zeer onnatuurlijk. 
In de vallei is dit niet het geval. De uitbreiding van Padderus, de recente ves- 
tiging van Zilte zegge en de spontane vestiging van Kruipwilg (uit zaad) zijn 
hoopvolle ontwikkelingen, die doen vermoeden dat de ontwikkeling van de vallei  
toch anders zal verlopen dan in de infiltratiegebieden. 
Het blijft echter de vraag of we ooit Parnassia of orchideeënsoorten zullen kunnen 
begroeten. Het devies voor de komende jaren is: zoveel mogelijk storing in het 
terrein te voorkomen en de afname van de voedselrijkdom bevorderen door maaien  
en afvoeren. 
In elk geval blijft het een boeiende zaak de ontwikkelingen van de vegetatie  
in de komende jaren nauwlettend te volgen. 
 

D. Hoek 
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Verweij,C.M.J.,: Inventarisatie van de soorten planten, die in de tweede helft  
van 1975 voorkwamen op het terrein van het voormalige zwembad "Het Golfbad"  
te Noordwijk, Strandloper 8e jaargang no 1, 1976. 

 
 

                       -------------- 
 
 
Broedresultaten nestkasten Nieuwleeuwenhorst 1980 
 
Evenals voorgaande jaren waren de leden van de jeugdclub van de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming NOORDWIJK weer paraat om in januari de jaarlijkse 
schoonmaak van de nestkasten weer uit te voeren. 
Oude nesten werden verwijderd en kapotte kasten vervangen. 
Zoals bekend zijn de koolmees-mannen er vaak al heel vroeg bij om hun eigendoms-
rechten op te eisen tegenover soortgenoten. Wat later kunnen zij dan hun keuze 
voorleggen aan een toevallig passerend vrouwtje. 
Maakt zij van de uitnodiging gebruik, dan is daarmee het huwelijk voor de duur  
van enkele maanden gesloten, doch staat het haar niet aan, dan vertrekt ze weer,  
en moet het mannetje naar een minder veeleisende partner omzien. 
De Koolmezen, Pimpelmezen en Glanskopmezen die regelmatig van "onze" kasten gebruik 
maken, zijn door hun opzichtige verenkleed opvallende verschijningen in het bos  
en daardoor genoodzaakt bij het rusten of broeden zichzelf zoveel mogelijk te 
verbergen. 
We kunnen ze buiten de nestkasten ook aantreffen in oude spechtegaten, muurholten, 
brievenbussen, holle pijpen, enz. Al deze gelegenheden worden eveneens gebruikt  
om er de nacht door te brengen gedurende de periode buiten het broedseizoen.  
In het najaar en de winter komen we de mezen meestal in groepjes tegen. Deze 
groepjes bestaan vaak uit verschillende soorten mezen, terwij1 ook niet-mezen  
zich graag aansluiten. 
In groepsverband genieten de vogels een zekere bescherming. Valt de avond, dan  
zoekt elke vogel voor zich zijn rustplaats. 
 
Na de koude winter van 78-79 met voor vele van onze standvogels rampzalige  
gevolgen, volgde toen dan ook een matig broedseizoen. Het was te verwachten dat  
de resultaten dit jaar beter zouden zijn. 
Van de in totaal 43 kasten werden er in 1980 36 bezet tegen het aantal van 25  
in het voorgaande jaar ('79) 
Opvallend was vooral de afname van de ringmussen, (deze afname is in het hele  
land opvallend, men kent de oorzaak ervan niet). Wij vinden het eigenlijk ook  
geen echte bosvogel, maar onze bruine vrienden dachten daar in het verleden heel 
anders over. 
Van de maximaal 20 nesten die ze ooit bezet hadden, waren er nu nog elf over;  
in twee ervan werden alleen de nesten aangetroffen. De mezen hebben van de af- 
name kennelijk geprofiteerd, want zij verschenen 1980 met redelijke aantallen.  
Het broeden van de Glanskopmees kon helaas niet met zekerheid warden vastge- 
steld. 
 
Op de volgende pagina vindt u een verder uitgewerkt overzicht van de resultaten.  
De 1e controle vond plaats van  26 - 28 april I 
de 2e controle was op          27 - 28 mei  II 
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Koolmees Pimpelmees ringmus 
I  II I   II I   II 

      
 1.  6 ei.  6 juv.  ---   9 juv.,2 ei. ---  2 juv.,2 ei. 
 2.  ---  6 juv.  ---   9 juv. ---  6 juv. 
 3.  9 ei.  9 juv.  9 ei.  9 juv. ---  3 juv.,1 ei. 
 4.  ---  6 juv. 10 ei.  12 juv. ---  --- 
 5.  5 ei  5 juv., 1 ei.  8 ei.  8 juv. ---  1 juv.,5 ei. 
 6.  5 ei.  7 juv. 10 ei.  uitgevlogen ---  6 ei. 
 7. 10 ei. 10 juv. 11 ei.  11 juv. ---  1 ei. 
 8.  5 ei.  kast weg  7 ei.  11 juv. ---  6 juv. 
 9.  7 ei.  5 juv., 2 ei. 12 ei.  12 juv. ---  1 juv.,4 ei. 
10.  3 ei.  9 juv.  3 ei.  9 juv. ---  2 juv. 
11.  9 ei.  9 juv.  6 ei.  11 juv. ---  --- 
12.  8 ei.  8 juv.  3 ei.  4 juv.,3 ei. ---  --- 

tot.67 ei. 80 juv.,3 ei. 79 ei. 105juv.,5 ei --- 21 juv.,19 ei. 
 
 

opmerkingen: 
Koolmees : Jammer dat door baldadige jeugd een kast met inhoud en al van de boom  
           werd geslagen. Het gemiddelde resultaat wijkt hoegenaamd niet of van 
           andere jaren. 80 juv. gedeeld door 11 ouderparen betekent een gemid- 

     delde per nest van 7,3. Op 26-28 april waren 6 legsels compleet. 
Pimpelmees:Gemiddeld bracht één ouderpaar 8,3 jongen tot uitvliegen. Ook dit  

     aantal komt overeen met dat van voorgaande jaren. 
     Op de eerste teldata waren 4 legsels kompleet. Hoewel de Pimpelmezen  
     dus een iets tragere start hadden dan de Koolmezen, konden de eersten  
     toch het eerst uitgevlogen nest op hun naam zetten. 

 
D.Passchier 
 
 

                       -------------- 
 
 

We kregen van P.Imthorn een inventarisatieverslagje van het landgoed de "Pan  
van Persijn". Voor zo ver ik weet werd hiervan nog niet eerder verslag gedaan 
in de Strandloper. 
De Pan van Persijn is gelegen tussen Katwijk en Wassenaar, ongeveer ter hoogte 
van het Marine Vliegkamp Valkenburg. 
Het 40 ha. grote terrein is grotendeels bedekt met bos, waarbinnen nog 2 vijvers 
liggen. 
Het gebied, dat bezit is van de gemeente Katwijk, wordt vooral in de weekends  
heel druk betreden. Dit wordt sterk in de hand gewerkt door verschillende re-  
creatieve voorzieningen voor trimmers, kinderen (klimtoestellen) enz. 
Hoewel het gebied zeker in een behoefte voorziet ten aanzien van de recrea- 
tie, kan één en ander zeker niet bevorderlijk zijn veer de vogelstand. 
Dat er niettemin voor de vogelliefhebber toch nog wel aardig wat te beleven 
valt, moge blijken uit het nu volgende verslag. 
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Broedvogelinventarisatie "Pan van Persijn" 1980 
 

soort     aantal 
broedparen 

soort     aantal  
broedparen 

Waterhoen 4-5 Geelgors (1) 
Torenvalk (1) Huismus ca. 20 
Bosuil 3 Koolmees ca. 25 
Houtduif 2-5 Pimpelmees ca. 20 
Turkse tortel 3-6 Staartmees 1 
Koekoek (4) Merel 10 
Grote bonte specht 2 Zanglijster 6-7 
Boomkruiper 6-10 Grote lijster 1 
Tjiftjaf 13-15 Spreeuw ca. 20 
Groene specht 1 Grauwe vliegenvanger 1-3 
Fitis 20-24 Fazant 5-10 
Zwartkop 6 Ekster 3-5 
Grasmus 1 Vlaamse gaai 2-5 
Tuinfluiter  
Winterkoning 

1 
18-19 

Kauw 
Zwarte kraai 

2-3  
1 

Roodborst 13-15 Boompieper 2-3 
Heggemus 7 Witte kwikstaart (1) 
Vink 5-7 Boomklever 1 
Putter (1) Nachtegaal 9 
Groenling (1) Gekraagde roodstaart 3-4 
 

 
Toelichting: 
Torenvalk: Wel is een paartje valken met jongen gesignaleerd, ook zijn boven het 
terrein jagende vogels waargenomen, maar een broedgeval kon niet met zekerheid 
worden vastgesteld. 
 
Koekoek: Er zijn ca. 4 paartjes waargenomen, maar broedgevallen zijn bij deze  
soort altijd moeilijk vast te stellen. 
 
Groenling: Wel verscheidene keren zingend waargenomen, maar op verschillende 
plaatsen. Vermoedelijk toch één broedgeval. Dit zelfde geldt ook voor de Geelgors. 
 
Putter en Witte Kwikstaart Niet zingend waargenomen. Wel ouders met jonge vogels 
waargenomen. 
 

P.Imthorn 
 

                       -------------- 
 

 
Broedvogelinventarisatie Offem 1980     inventariseerders:  

W.v.d.Niet  
C.Verweij 

  
Het landgoed Offem is afgelopen jaar opnieuw geteld. 
Er deden zich geen bijzonder grote veranderingen voor in de broedvogelstand. 
Toch willen we bij een paar soorten een korte opmerking maken. 
 
Blauwe reiger: Een bijzonder grote vooruitgang van 7 paren in 1979 naar 26  
paren in 1980. 
 
Boomvalk: Wel enige malen gezien, maar broedgeval niet met zekerheid vast kunnen 
stellen. 
 
Winterkoning: Heeft zich na de strenge winter van 1978-'79 goed hersteld. 
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Roodborst: Voor deze soort is een opmerkelijke toename te constateren. Dit zelfde 
geldt ook voor de Koolmees. 
 
Nachtegaal: Blijft in dit terrein toch een schaarse, onregelmatige broedvogel.  
Dit geldt ook voor de Braamsluiper, en de Gekraagde Roodstaart. 
 
Nieuw voor Offem zijn: Wielewaal (niet zeker), Slobeend en wellicht de Holenduif. 
 
Dan volgt nu het totale overzicht. Opgemerkt kan nog worden dat er van begin   
maart tot half juli is geïnventariseerd op verschillende tijden van de dag. 
 
soort 
 
Blauwe reiger  
Wilde eend  
Meerkoet  
Waterhoen  
Torenvalk  
Bosuil  
Boomvalk  
Houtduif 

  1977 
 
    2 
ca.10 
    1 
    5 
   (1) 
    1 
    1 
20-25 

  1978 
 
    4 
ca.12 
    1 
    6 
    1 
    1 
    1 
25-35 

  1979 
     
    7 
   10  
    1  
    7  
    1  
    1 
    1 
25-35 

  1980 
 
   26 
   10 
    - 
    5 
    1 
   (1) 
    - 
25-35 

Tortelduif     5     6     4     2 
Koekoek    (1)     1     1     1 
Groene specht     2     3     2     1 
Grote bonte specht     3     2     3     3 
Kleine bonte specht     -     -     1     - 
Boomkruiper     2     2     1     2 
Boerenzwaluw ca. 3 ca. 3     1     - 
Tjiftjaf     7     7     8    11 
Fitis    11     7     9     8 
Zwartkop     4     3     2     1 
Tuinfluiter     2     3     3     3 
Winterkoning    14    14     7    10 
Roodborst     7     8    11    20 
Heggemus     5     5     7     8 
Vink     2     2     2     1 
Groenling     2     2     5     4 
Huismus Ca.10 ca.10 ca.15 ca.15 
Ringmus ca. 4 ca. 5     2    (1) 
Koolmees    12     9     2    17 
Pimpelmees     4     5     9     6 
Glanskop     2     1     2     - 
Staartmees     1     1     1    (1) 
Merel    15    16    16    16 
Zanglijster     6     5     8     8 
Spreeuw ca.25 Ca.25 25-30 25-30 
Grauwe vliegenvanger    (1)    (1)     1     1 
Fazant     1     3     3     1 
Zwarte kraal     4     3     2     2 
Kauw    15    15    15 ca.20 
Ekster     3     2     2     3 
Vlaamse gaai     3     4     3     2 
Veldleeuwerik     -     -    (1)     - 
Nachtegaal     -     -     1    (1) 
Braamsluiper     -     -     1     - 
Gekraagde roodstaart     -     -    (1)     - 
Wielewaal     -     -     -    (1) 
Slobeend     -     -     -     - 
Holenduif     -     -     -    (1) 
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Inventarisatie Nieuw Leeuwenhorst 1980   inventariseerder: 
A.Ruygrok 
 

Hieronder volgen de resultaten van de broedvogeltellingen op Nieuw Leeuwen- 
horst. Voor de broedresultaten van de mezen en de Ringmus wordt verwezen naar  
het nestkastenverslag elders in dit nummer. 
 
soort  1979  1980 soort 1979 1930 

Fuut    1    1 Heggemus   1   2 
Wilde eend    3    3 Rietzanger   1   1 
Torenvalk   (1)    1 Bosrietzanger   1   - 
Boomvalk    1    1 Spotvogel   1  (1) 
Fazant    1    - Kleine karekiet   -   1 
Waterhoen    1    1 Rietgors   1   1 
Meerkoet    2    2 Tuinfluiter   1   5 
Houtduif    7    9 Zwartkop   5   8 
Turkse tortel    3    5 Grasmus  (1)  (1) 
Tortelduif    3    6 Fitis  11  10 
Holenduif    1    2 Tjiftjaf   7   9 
Koekoek   (1)   (1) Fluiter   1   1 
Bosuil    1    1 Grauwe vliegenvanger   -   1 
Groene specht    1    2 Nachtegaal   1   1 
Grote bonte specht    2    3 Merel   6   7 
Kleine bonte specht    1    - Zanglijster   3   4 
Spreeuw   30   35 Grote lijster   1   1 
Vlaamse gaai    5    5 Vink   -   1 
Kauw ca.  30 ca.  30 Staartmees     -   1 
Zwarte kraai    3    3 Boomklever   1   1 
Winterkoning    7   10 Boomkruiper   2   2 
Roodborst    3    6 Groenling   -   1 
Ekster    2    3    
 
In het bestand zijn geen opvallende verschuivingen te zien. Wel is duidelijk dat 
door een steeds groeiende kennis van de bosvogels de inventarisatie in waarde 
stijgt. Er worden dan meer broedparen gevonden dan in voorgaande jaren. De Holen-
duif b.v. is een zeer schuwe broeder die zich zelden laat horen of zien. 
Ook andere vogels zijn moeilijk te vinden, hetzij door hun schuwe gedrag, hetzij 
door hun onregelmatige zang. 
Mocht iemand nog aanvullingen hebben op dit verslag, dan houdt ondergetekende zich 
van harte aanbevolen. 
 
Al met al was het afgelopen inventarisatiejaar toch wel aardig met broedparen  
van de Fuut, Boomvalk, Torenvalk, Fluiter en Boomklever. 

 
 

                       -------------- 
 
 

Broedvogelinventarisatie AW-duinen in 1980 
 
Vanaf 1978 worden in het zuidelijk deel van de Waterleidingduinen van de ge- 
meente Amsterdam broedvogelinventarisaties verricht door leden van onze vereni- 
ging. Het door E.Aartse en W.Baalbergen verzorgde verslag is te uitgebreid om in 
zijn geheel te worden opgenomen. Daarom moot u het hier doen met een samen- 
vatting. Het uitgebreide verslag is zeer de moeite waard en kan bij de samen-
stellers bekeken worden. 
Dit jaar zijn de kavels H, J en K onderzocht (zie het kaartje op de volgende 
pagina). De terreinen worden in het voorjaar minstens éénmaal per week bezocht. 
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Kavel H Paardenkerkhof (AW-duinen 1980)   inventariseerders: 
E.Aartse 
H.J.van Emmerik  
Q.T.J.Sluys 

Dit kavel, ter grootte van 114 ha, wordt in het noorden begrensd door de Zilker-
duinslag en Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Provinciale weg naar 
Haarlem, in het zuiden door het rijwielpad en het zweefvliegveld en in het wes- 
ten door het Oosterkanaal. 
 
Het terrein heeft een parkachtig aanzicht door de kleine duinbosjes, struwelen  
en open vlakten. Vooral het oostelijk deel is een prachtig stuk binnenduin met  
veel open ruimten en vrij hoge duinen met duinbosjes begroeid. Grote delen van  
het open duin zijn begroeid met Adelaarsvaren. 
Het middengedeelte van het kavel wordt gevormd door de oude weidegronden (zoals  
de Wei van het Paardenkerkhof, die aan dit kavel zijn naam gaf) waarin de voor-
malige waterlopen nog goed zichtbaar zijn. Plaatselijk zijn hier nog wat natte 
plekken te vinden. 
Ten westen van dit "weidegebied" is het terrein zeer afwisselend met flinke open 
vlakten met Duinriet en Adelaarsvaren, kleine duinbosjes, voornamelijk bestaand  
uit Meidoorn en langs het Oosterkanaal wat duindoornstruwelen. 
Bovenomschreven gebieden worden van elkaar gescheiden door brede gordels van 
Eikenhakhout. Deze eikenstruwelen zijn bijzonder vogelarm. 
In het terrein liggen verder nog vier bosjes met vrij hoog opgaand hout. 

 
vastgestelde broedparen: 
 
soort                aantal soort aantal 
Wilde eend    11 Gekraagde roodstaart     9 
Slobeend     1 Nachtegaal     8 
Kuifeend   3-4 Roodborst    15 
Fazant 25-30 Sprinkhaanrietzanger     2 
Scholekster     1 Spotvogel     1 
Kievit     5 Zwartkop     6 
Grutto    (1) Tuinfluiter     5 
Houtsnip     2 Grasmus     6 
Wulp     4 Braamsluiper     4 
Houtduif 17-20 Fitis    56 
Tortelduif     1 Tjiftjaf     7 
Koekoek   2-3 Koolmees    24 
Bosuil     2 Pimpelmees     8 
Groene specht     4 Glanskopmees     3 
Grote bonte specht     3 Staartmees     1 
Boomleeuwerik    (1) Boomkruiper     1 
Veldleeuwerik    26 Groenling     2 
Boompieper    22 Kneu   6-8 
Witte kwikstaart     1 Vink     2 
Winterkoning    16 Spreeuw     2 
Heggemus    15 Wielewaal    (?) 
Zanglijster     2 Vlaamse gaai     6 
Merel    18 Ekster 12-15 
Tapuit    13 Kauw     2 
Paapje     2 Zwarte kraai     2 
 
totaal aantal soorten 50, waarvan 3 soorten niet met zekerheid konden worden 
vastgesteld. 
 
Opmerkingen: 
Kievit: vooral de 2 paartjes op de Wei v.h. Paardenkerkhof hadden het zwaar te 
verduren door rovende eksters. Of er ooit jongen uitgekomen zijn, is niet te zeggen. 
De Kieviten worden regelmatig aangevallen; groepen van 14 tot 20 eksters waren 
daar geen uitzondering. 
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Grutto: Het broeden van de grutto is niet met zekerheid vastgesteld. Wel regel- 
matig gezien en gehoord. 
 
Tortelduif: Eén paartje valt ons beslist tegen in dit terrein. Gaat de soort achter- 
uit in de Duinstreek? 
 
Bosuil: Door de heer F.J.Koning werd meegedeeld, dat in de bosuilenkast in de 
Vlaskoek een Bosuil heeft gebroed. Men was bang dat het broedsel verstoord zou 
worden tijdens het uitdunnen van het bos. De Bosuil bleek echter zeer honkvast 
en tussen alle herrie door is één jong uitgevlogen. Het andere paar Bosuilen 
zat in een kast in 't Oude Huis en had twee jongen. 
 
Boomleeuwerik: Deze soort heeft vermoedelijk wel gebroed, maar het aantal waar-
nemingen was te gering om zekerheid te hebben. 
 
Sprinkhaanrietzanger: De indruk bestaat dat de soort zich langzamerhand weer wat 
herstelt. Dit geldt ook voor het Paapje. 
 
Wielewaal: De Wielewaal werd tijdens de inventarisatieperiode 4 x in het terrein 
gehoord, maar steeds op een andere plaats. Ook buiten het terrein werd de Wiele- 
waal wel gehoord. 
 
                       -------------- 
 
 
Kavel J. De achterkant, Hoekgatterduin, Stenenbergdrift (AW-Duinen 1980) 

Inventariseerders: 
W.Baalbergen  
B.C.Punt  
Mevr.H.Veefkind-  

  Lieneman  
 

Het onderzochte kavel is 87 ha groot. De noordelijke grens loopt gelijk met  
de provinciale grens Noord Holland - Zuid Holland, in het oosten wordt het  
terrein begrensd door de afrastering, in het zuiden door de Zilkerslag en in het 
westen door het Oosterkanaal. 
In het midden van het gebied loopt een vrij kale hoge duinenrug van zuid naar  
noord. Er zijn enkele verharde wegen en wat zandpaden. Hier en daar groeien wat 
eikenhakhoutbosjes en langs het Oosterkanaal bosjes met Oostenrijkse Den. In deze 
dennenbosjes zijn veel spechtensmidsen te vinden. 
In het midden van het gebied is een stuk opgaand hout te vinden met voorname- 
lijk populieren. 
Ook herinneringen aan vroeger zijn nog terug te vinden. De loop van de nu uitge-
droogde Kromme Beek is nog altijd te zien, het voorkomen van Iepen en een oude  
Linde herinneren aan de tijd dat ene Klaas hier boerde, totdat hij door het 
uitdrogen van het duin geen bestaanszekerheid meer had. 
Dit onderzochte terrein moet in vroeger tijden een bekend "Grielenduin" geweest 
zijn, zoals we weten uit publicaties van J.P.Strijbos en uit inlichtingen van  
oudere Noordwijkers. 
 
lijst van vastgestelde broedgevallen: 
 

soort aantal soort aantal 

Wilde eend     1 Gekraagde roodstaart    15 
Fazant     4 Nachtegaal    10 
Scholekster     1 Roodborst     9 
Wulp     2 Sprinkhaanrietzanger     1 
Houtduif    13 Spotvogel     1 
Tortelduif     1 Tuinfluiter     2 
Koekoek     1 Grasmus     8 
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vervolg kavel J.  
 
soort 

 
 
aantal 

 
 
soort 

 
 
aantal 

Groene specht     3 Braamsluiper     1 
Grote bonte specht     1 Fitis    71 
Boomleeuwerik     3 Tjiftjaf     2 
Veldleeuwerik     3 Koolmees    24 
Boompieper     6 Pimpelmees     8 
Graspieper     2 Glanskop     1 
Witte kwikstaart     2 Staartmees     4 
Winterkoning     1 Groenling     1 
Heggemus     9 Kneu     4 
Grote lijster     1 Vink     2 
Zanglijster     4 Ringmus     4 
Merel     7 Wielewaal     1 
Tapuit    18 Ekster     8 
Roodborsttapuit     1 Vlaamse gaai     2 
Houtsnip     2   
 
totaal aantal soorten: 43. 
 
Opmerkingen: 
 
Eenden: In het Oosterkanaal zwommen het gehele voorjaar eenden, n.l. Wilde eend, 
Slobeend en Krakeend. Behoudens één broedpaar van de Wilde eend konden verder  
geen broedgevallen worden vastgesteld. 
 
Winterkoning: Maar één winterkoning. Het ontbreken van dichte stukken in de onder-
begroeiing zal hier zeker een rol spelen. 
 
Tapuit: Het gebied heeft veel kale stukken duin, dat blijkt wel uit het voorkomen 
van deze soort. 
 
Kneu: Dit blijft een moeilijk te inventariseren soort. Zonder naar nesten te  
zoeken -een methode die wij afwijzen- is het vaststellen van een broedgeval niet 
eenvoudig. 
 
                       -------------- 
 
 
Kavel. K. Vogelenveld, Vinkenbaandriften, Schrama (AW-duinen 1980) 

Inventariseerder:  
F.P.v.d.Berg 
 

Dit kavel (opp. ca.90 ha) wordt in het noorden begrensd door de Vogelenvelder- 
weg met de Laan van Gerrit Hulsebos, in het oosten door het Oosterkanaal, en in  
het zuiden door de Nieuwe Haasvelder weg. Het gebied wordt doorsneden door de  
matig verharde Schramaweg en bezit ca 7 km zandpad. 
In het Noordoosten van het terrein ligt een deel van de voormalige akker-en 
weidegronden, welke eertijds behoorden aan de duinhoeve "Het Vogelenveld". Toen  
in 1925-1926 het Oosterkanaal werd gegraven, werden de gronden ongeschikt voor  
hun functie en moest het meer dan 100-jarige bedrijf worden opgeheven. 
In het zuidoosten van het kavel lag tuinbouwgrond, waarop voornamelijk bloembollen 
werden geteeld. Ieder jaar bloeien op deze veldjes, omgeven door kaarsrechte eiken- 
en elzenwallen, massa's verwilderde Narcissen, Scilla's en Sneeuwklokjes. 
Verder bevat het kavel een aantal natuurlijke bosjes en beboste duinpannen.  
In de omgeving van Schrama en Vogelenveld is opgaand hout. Veel forse Iepen,  
Abelen en Zwarte Populieren bevatten nestholten van spechten, waarvan ook door 
andere holenbroeders dankbaar gebruik wordt gemaakt. Langs het Oosterkanaal zijn  
na de oorlog dichte bosjes aangeplant waar nu een rijk vogelleven aan te treffen 
is. 
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In het centrum van het kavel liggen uitgestrekte struwelen, met hier en daar  
zeer dichte, manshoge duindoorns. 
Het kavel is overigens niet erg geaccidenteerd. Noord-zuid loopt door het kavel  
een duinenrij, waarvan de hoogste top 20 m bedraagt. 
Het terrein is al met al zeer gevarieerd. 
 
vastgestelde broedparen in kavel K. 
 
soort 
 
Wilde eend 
Bergeend 
Fazant 
Scholekster 
Kievit 
Wulp 
Houtsnip 
Houtduif 
Tortelduif 
Koekoek 
Bosuil 
Ransuil 
Groene specht 
Zwarte specht (zie opm.) 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Rouwkwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Merel 

 aantal 
 

2 
1 

10-20 
4 
3 
4 
1 

   16 
1 

   (4) 
1 
1 
5 

   (-) 
4 
6 
5 
7 
1 
3 

   21 
5 

soort 
 
Tapuit 
Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Tuinfluiter 
Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Glanskop 
Staartmees 
Groenling 
Kneu 
Ringmus 
Wielewaal 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 

aantal 
 
   11 
   14 
   11 
   10 

2 
3 
4 
1 

   67 
4 

   28 
7 
4 
6 
1 

   14 
7 
1 

   10 
3 

   10 
1 

   23 
 
totaal aantal soorten: 44. 
 
opmerkingen: 
 
Bosuil: Bij controle door de heer Koning op 1 juni 1980 bleek het legsel ver- 
laten te zijn. Vermoedelijk speelt overmatige verstoring door vooral jeugdige 
personen een rol. 
 
Zwarte specht: Deze soort werd een aantal malen waargenomen aan de zuidzijde  
van het Vogelenveld. Op 23 maart was een paartje bezig met het hakken van een 
nestholte op 9 meter hoogte in een hoge Abeel (in het zgn. Spreeuwendorp). Het  
werk hieraan werd echter niet voortgezet. 
 
Wielewaal: Mogelijk nog een tweede broedgeval in het Schrama. Hierover geen 
Zekerheid. 
 
Een gemengd paar Witte kwikstaart/Rouwkwikstaart verbleef aan de westzijde van  
het Oosterkanaal. 
 
                       -------------- 
 
In het komende jaar 1981 hopen we de resterende kavels (zie de kaart) te bewer- 
ken en daarmee de inventarisatie van de Zuidelijke AW-duinen af te ronden.  
Voor nadere inlichtingen en met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de 
samenstellers van dit verslag. 
 

E.Aartse en W.Baalbergen. 
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Inventarisatie De Blink / Langevelderduin 1980  inventariseerder: 
         E.Aartse 
Het geïnventariseerde duingebied is voor een deel eigendom van de Stichting  
"Het Zuid-Holland Landschap" en voor een deel eigendom van de  Gemeentewater- 
leidingen van Amsterdam. 
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Nora-weg in het westen door  
het schelpenpad, in het noorden door de Langevelderslag en in het oosten door  
het rijwielpad langs de binnenduinrand. 
Het terrein is ca 80 ha groot, zeer geaccidenteerd, met alleen in de dellen wat 
stuikgewas. Opgaand hout is er hoegenaamd niet. 
Het terrein heeft geen enkel pad en is niet toegankelijk voor publiek. Doordat  
het rasterwerk aan de binnenduinrand-kant hier en daar stuk of zelfs verdwenen  
was, werd soms vrij veel publiek in de duinen aangetroffen. 
Dit moeilijk begaanbare terrein werd in de jaren 1974 en 1975 geïnventariseerd  
en nu opnieuw in 1979 en 1980. 
De resultaten vindt u hieronder op een rijtje gezet: 
 
soort 1974 1975 1979 1980 
     
Wilde eend   0-2   2-3   3-4   4-5 
Patrijs - 1 1 1 

 Fazant   1-3 ?   1-2   6-8 
Scholekster 2   4-6 - 1 
Kievit 2 3 1 2 
Wulp 4 4 4 4 
Zilvermeeuw 1 - - - 
Stormmeeuw 1 - - - 
Houtduif   4-5   6-8   7-9 10-12 
Tortelduif 1 1 1 1 
Koekoek   1-2 1 2 2 
Kuifleeuwerik 1 - - - 
Boomleeuwerik - 2    (1) 1 
Veldleeuwerik 25-30 25-35   2-3 2 
Boompieper   5-6   3-5 - - 
Graspieper   5-7   2-4 1 2 
Winterkoning   7-9   7-9    (1) 3 
Heggemus 20-22 15-20  9-12    13 
Ringmus -    (1) - - 
Zanglijster 1 1 - - 
Merel   5-6   3-5 - - 
Tapuit 12-15   6-8  8-10 10-12 
Roodborsttapuit 3 3   1-2 2 
Gekraagde Roodstaart    (1) - - - 
Nachtegaal 2   4-5   4-5 5 
Roodborst   1-2   1-2 - 2 
Sprinkhaanrietzanger - 1    (1) 1 
Bosrietzanger - 1 - - 
Zwartkop - 1 - - 
Fitis 14-18 20-25 10-12 12-15 
Grasmus 10-12   5-8  8-10 8 
Braamsluiper - -   1-2 2 
Koolmees - 1 - 1 
Groenling -    (1) 1 1 
Kneu 35-45 40-50 12-15 10-12 
Zwarte kraai - - 1 1 
Ekster    2-4   1-2  8-10    11 

totaal aantal soorten    27    31    25    28 
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Opmerkingen: 
Vergeleken met 1974-'75 laat de inventarisatie toch wel wat opmerkelijke dingen 
zien. 
 
De Kievit en de Wulp hebben zich kunnen handhaven. 
 
De Veldleeuwerik, Fitis en Kneu namen sterk in aantal af. Wat de oorzaak hiervan  
is, is niet bekend. Het verschijnsel doet zich in het hele duingebied voor, zowel  
in de recreatie-duinen bij Noordwijk, als in gedeeltelijk toegankelijke of on-
toegankelijke duinen. 
 
Houtduiven en Eksters nemen toe in aantal. Het maakt hen weinig uit of het 
broedgebied opengesteld is voor publiek of niet. 
 
Grote bonte specht, Zanglijster en Spreeuw zijn niet opgenomen in de tabel.  
Zij broedden net buiten het raster in de boomgordel langs het rijwielpad aan  
de binnenduinrand. Deze smalle strook is in voorgaande jaren ook niet geïn-
ventariseerd, en daarom is dit gedeelte ook in 1980 er buiten gelaten. 
 
In 1974 werd het terrein geïnventariseerd door L.v.Duyn en J.Bouwmeester;  
in 1975 door E.Aartse en W.v.d.Niet in 1979 door J.v.Dijk en in 1980  
door ondergetekende. 
 

E.Aartse 
 
 

                       -------------- 
 

Broedvogelinventarisatie in het Langeveld. 1980  inventariseerder 
J.v.Dijk 
 

Dit jaar is voor de eerste maal van dit terrein een inventarisatie gemaakt. 
De begrenzingen van het terrein worden gevormd door de Langevelderslag, het 
fietspad tot aan de Ruigenhoek en de Vogelaarsdreef. 
Het ligt tegen het duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen aan, 
zodat nogal eens verwezen wordt naar vermoedelijke broedgevallen in dit terrein. 
Het terrein is op 8 dagen bezocht in de periode van 5 april tot en met 27 mei. 
 
soort 
 
Fazant 
Houtsnip 
Houtduif 
Tortelduif 
Koekoek 
Groene specht 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boompieper 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Nachtegaal  
Gekraagde roodstaart 
Merel 
Zanglijster 
Tuinfluiter 

aantal 
 
  2-3 
  1-2 
12-15 
   (1) 
  1-2 
  1-2 
    1 
    1 
  1-2 
    2 
 8-10 
  3-4 
12-14 
12-13 
    1 
 8-10 
    2 
  1-2 

soort 
 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Grauwe vliegenvanger 
Staartmees 
Glanskop 
Pimpelmees 
Koolmees 
Wielewaal 
Vlaamse gaai 
Ekster 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Groenling 
Kneu 

aantal 
 
 7-10 
    5 
32-38 
   (1) 
    1 
    1 
  4-5 
  7-9 
   (1) 
  4-5 
  5-6 
   (1) 
  8-9 
  8-9 
    6 
    1 
   (1) 
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opmerkingen: 
Houtsnip: 1 paar broedde vermoedelijk in de A.W.duinen. 
Tortelduif: op 27 mei 1 ex. 
Koekoek: grensgevallen met de A.W.duinen. 
Groene specht: één paartje in het gebied en één waarschijnlijk net over de "grens". 
Gekraagde Roodstaart: dit paar huisde in hoog Populierenbos. 
Wielewaal: zingend op 20 en 27 mei. 
Ekster: veel meer nesten dan broedparen aanwezig! 
Kneu: vermoedelijk net over de grens broedend. 
 
 
                       -------------- 
 
Broedvogeltelling Noordduinen 1980 kavel I t-m V. inventariseerders: 
(Noordduinen tot de Duindamse Slag   kavel   I  D.Hoek en M. Bos 
Zie kaartje elders in dit nummer)   kavel  II  F.v.Duyuenuoorde 

kavel III  J.Glasbergen 
kavel  IV  A.Ruygrok 
kavel   V  A. en W. Cramer 

Inleiding 
Evenals in het voorgaande jaar is in 1980 het bovengenoemd gebied geïnventari-  
seerd. Wie aandachtig de lijst van de broedvogels bekijkt, ziet dat verschillende 
soorten in aantal afnemen of geheel verdwijnen en dat andere soorten zich goed 
handhaven. Ook hebben enige soorten zich voor het eerst in dit gebied gevestigd. 
Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er een zekere "vervlakking"  
in het aantal voorkomende soorten valt waar te nemen. Een voor de hand liggende 
oorzaak zou de sterke recreatiedruk kunnen zijn, maar na een gesprek met Dick  
Hoek hierover ben ik me er van bewust geworden dat ook nog andere factoren een  
rol spelen bij het veranderen van het vogelbestand in dit terrein.. 
De veranderingen die in het terrein hebben plaats gevonden, zoals het steeds ver- 
der wegvallen van de dennenbegroeiing en het veelvuldig aanplanten van struik- 
gewas zullen zeker van invloed zijn op de vogelstand. Het is moeilijk een dui-
delijke conclusie te trekken, na afwegen van de mogelijke oorzaken en het be- 
trekken van landelijke tendensen in onze overwegingen. 
Met zekerheid kan mijns inziens gesteld worden dat het terrein sinds 1966 een  
steeds toenemend aantal bezoekers heeft gekend. Dat heb ik in leder geval in  
al die jaren dat er nu geïnventariseerd wordt, wel kunnen constateren. 
 
Nu volgt de lijst met de cijfers, daarna kan op een enkele soort nog wat nader 
worden ingegaan: 
 
soort '72 '78 '79 '80 soort '72 '78 '79 '80 

Wilde eend  5 11  9  5 Nachtegaal 22 23 19 20 
Kievit  1  5 (2)  2 Sprinkhaanrietzanger  4  -  - (1) 
Scholekster  -  2  -  - Spotvogel  -  2  3  4 
Fazant  -  8 11  9 Tuinfluiter  3  2  4  3 
Patrijs  1  - (1) (2) Zwartkop  8  6  6  5 
Houtduif 72 89 75 62 Grasmus 22 11 10 18 
Tortelduif 10 19  9 15 Braamsluiper  -  1 (1)  1 
Turkse tortel  8  5 12  8 Fitis 68 63 59 58 
Koekoek  2 (5) (3) (5) Tjiftjaf  7 12 10 13 
Steenuil  1  -  -  - Fluiter  -  - (1)  - 
Ransuil  - (2)  -  - Grauwe vliegenvanger  1  2  1  - 
Groene specht (1)  1  1 (2) Koolmees 18 17 18 18 
Grote bonte specht  3  5  4  3 Pimpelmees  -  7  3  3 
Torenvalk  -  1  -  1 Kuifmees  1  -  1  - 
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vervolg lijst noordduinen kavel I t/m V. 
 
soort '72 '78 '79 '80 soort '72 '78 '79 '80 

Veldleeuwerik 48 38 26 31 Staartmees  2  -  -  - 
Boomleeuwerik  2  6  3  3 Boomkruiper  -  1  1  2 
Kuifleeuwerik  -  1  1  1 Geelgors   8  -  -  - 
Boompieper 29 12 14  8 Vink  6  2 (3)  2 
Graspieper 10 18 13 15 Glanskopmees  -  -  1 (2) 
Witte kwikstaart  - (1)  -  - Groenling  5  9  4 (5) 
Grauwe klauwier  4  1  -  - Putter  -  - (1)  - 
Winterkoning 17 28  9 14 Kneu 76 59 (50) 51 
Heggemus 42 40 33 27 Huismus 13 53 60 46 
Grote lijster  2  1  2  3 Ringmus  8 12  8 10 
Zanglijster 22  8  7  6 Spreeuw 12 23 17 28 
Merel 79 39 32 33 Ekster  3  7 11  9 
Tapuit 26 19 14 30 Vlaamse gaai  4  7  9  7 
Roodborsttapuit  9  8 (6) (7) Zwarte kraai  - (2) (2)  2 
Paapje  -  - (1)  - Houtsnip  -  1 (1)  - 
Gekraagde roodstaart  7  1  1  - Wulp  -  - (2  1 
roodborst 18 15 17 17      
 
Opmerkingen: 
Zie voor nadere gegevens over voorgaande jaren Strandloper 11e jaargang,nr.1. 

Fazant: toch nog 9 broedparen, ondanks het feit dat er geen jonge Fazanten wor- 
den uitgezet, zoals vroeger wel gebeurde. Wel wordt er nog regelmatig gevoerd! 

Patrijs: eén, mogelijk 2 broedgevallen en dit ondanks de "vossenplaag"? 

Torenvalk: wel regelmatig aanwezig in kavel 1 en in de zeereep van kavel 3 en 5. 

Steenuil en Ransuil zijn uit het gebied verdwenen. 

Groene specht: vermoedelijk 2 broedgevallen. Van 1966 tot 1971 kwam deze soort  
hier niet voor als broedvogel. 

Grote bonte specht: is weer terug op het aantal van 1972. 

Boompieper: een duidelijke afname; in 1972 29 paar, in 1980 nog maar 8 paar.  

Grauwe klauwier: 1 ex, waargenomen in kavel 3. Heeft niet meer gebroed.  

Zanglijster: sterke teruggang van 22 paar in '72 naar 6 paar in 1980. 

Tapuit: Van 14 paar in 79 naar 30 paar in '80. In de voorgaande inventarisatie  
periode was het hoogste aantal 26 paar in het jaar 1972. 

Paapje en Gekraagde Roodstaart zijn niet meer als broedvogel in onze duinen te  
vinden, de Sprinkhaanrietzanger lijkt ook te verdwijnen. 

Braamsluiper: broedgeval in kavel 5. 

Tjiftjaf: neemt geleidelijk toe, mogelijk door het hoger wordend geboomte aan de 
duinvoet? 

Glanskopmees: in kavel 1 zit een gedeeltelijke albino glanskop met wit i.p.v. 
zwart petje. 
 

verslag van A.Cramer 
 
 
                       -------------- 
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Verslag broedvogelinventarisatie Noordduinen ten noorden van de   
Duindamse Slag 1980.  

Inventariseerders:  
H.v.d.Niet  
C.Verweij  
H.v.Duijn  
H.Verkade  
A.Bos 

Voor het derde jaar werd dit gebied geïnventariseerd. Schreven wij vorig jaar  
dat er, ten aanzien van de recreatiedruk een verschil viel te constateren tus- 
sen het gebied ten zuiden en het gebied ten noorden van de Duindamse Slag, dan  
laten we nu een ander geluid horen. 
Zeker het oostelijk deel van het terrein, dat met dennen begroeid is, kent een  
zeer hoog aantal bezoekers. 
Het zal voor de fauna van het terrein zeer gunstig zijn, dat er 2 rustgebieden  
in voorkomen, n.l. het terrein rond het meertje (voor publiek gesloten) en  
het terrein van de Golfbanen (voor een beperkt aantal mensen toegankelijk).  
Mogelijk zou er in het gebied ten zuiden van de Duindamse slag ook nog het  
één en ander bereikt kunnen worden met het creëren van rustgebieden. 
Soorten als Ransuil, Bosuil en Steenuil komen in de kavels 6,7, en 8 gelukkig  
nog voor. 
 
Hieronder volgt de lijst met gegevens. Tellingen werden verricht van begin maart  
tot half juli. 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de kavelgegevens voor deze tabel 
Bij elkaar opgeteld. 
 
soort '78 '79 '80 soort '78 '79 '80 

Wilde eend  27  22 (18) Spotvogel   1   1   - 
Fazant  14  13   9 Tuinfluiter   5   4   1 
Patrijs   -  (1)   2 Zwartkop   3   4   3 
Kievit   6   4   3 Grasmus   6   6   6 
Scholekster   3   3   2 Fitis  26  38  36 
Wulp   2 (3)   2 Tjiftjaf  10   9  17 
Houtduif  87  60 (60) Grauwe vliegenvanger   1   1   - 
Tortelduif  22   8   7 Koolmees  16  23  28 
Turkse tortel  25  11   9 Pimpelmees   8   4  (5) 
Koekoek   1   4   2 Staartmees   1   -   - 
Ransuil   2  (4)   4 Kuifmees   -  (2)  (3) 
Bosuil   1   1   1 Glanskopmees   -   1   - 
Steenuil   -   -   - Boomkruiper   7   6   3 
Groene specht   1  (4)   4 Vink  11   6  (4) 
Grote bonte specht   4   4   5 Groenling  15   4   9 
Veldleeuwerik  21  18  17 Kneu  28  21  18 
Boomleeuwerik   4   2   1 Huismus  30  24 (26) 
Boompieper   5   5   6 Ringmus   4  10   7 
Graspieper  10  13  14 Spreeuw  15  11 (12) 
Witte kwikstaart   1   2   1 Ekster   8  10   7 
Winterkoning  23   8  15 Vlaamse gaai   8   6   9 
Heggemus  20  17  20 Houtsnip   2   -   - 
Zanglijster   4   8   4 Zwarte kraai   -   1   1 
Merel  23  20  21 Kauw   -  (1)   - 
Grote lijster   -  (3)   1 Putter   -  (1)   - 
Tapuit   7   9  (9) Bosrietzanger   -  (1)   - 
Roodborsttapuit   4   9   5 Sprinkhaanrietzanger   -  (1)   - 
Gekraagde roodstaart  1  (2)  (1) Grauwe klauwier   -   1   1 
Nachtegaal   7   5   7 Goudhaantje   -   -  (1) 
Roodborst  24  18  10     

samensteller: A.Cramer 
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Waarnemingen 
 
De vaste waarnemingsrubriek moet dit keer komen te vervallen; u houdt deze  
echter nog van ons tegoed. In het volgende nummer een extra lange rubriek! 
 
Eerste aankomstdata zomergasten 1980 
 
soort 
 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Tapuit 
Zwarte roodstaart 
Fitis 
Tuinfluiter 
Braamsluiper 
Huiszwaluw 
Boerenzwaluw 
Gierzwaluw  
Gele kwikstaart 
Tortelduif  
Koekoek 
Nachtegaal  
Wielewaal  
Boompieper  
Grauwe vliegenvanger 
Bonte vliegenvanger 
Spotvogel  
Grauwe klauwier 
Gekraagde roodstaart 
Sprinkhaanrietzanger 
Rietzanger  
Grasmus 

datum      aantal 
 
19-1-80 1 ex 
25-3-60 1 ex 
31-3-80     4 ex 
12-3-80 1 ex 
 5-4-60     1 ex 
 5-5-80 I ex 
 3-5-80 1 ex 
 2-5-80 1 ex 
 3-5-80     6 ex  
30-4-80     1 ex 
21-4-80 1 ex 
27-4-80     1 ex  
26-4-60     1 ex 
14-4-80 1 ex 
15-5-80 1 ex 
11-4-80 1 ex 
17-5-80 1 ex 
 7-5-80 1 ex 
12-5-80 1 ex 
31-5-80 1 ex 
12-4-80 1 ex 
17-4-80     2 ex 
17-4-80 1 ex 
27-4-80 1 ex 

plaats 
 
Duinpark, Noordwijk 
Zweefvliegveld 
Katwijk,zuidduinen 
Schapendel  
Noordduinen  
fietspad,de Zilk 
tuin,Lisse  
Rijnsburg  
Leidschendam  
Noordwijk 
Noordwijk,boerenkant(?) 
Noordduinen  
Keukenhof  
Noordduinen  
Keukenhof 
Katwijk,zuidduinen 
Noordduinen  
tuin,Lisse  
tuin,Lisse  
Noordduinen  
AW-duinen 
Katwijk,zuidduinen 
Katwijk,zuidduinen 
Noordduinen 

Waarnemer(s) 
 
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
K.d.Mooy 
W.Baalbergen 
W.Cramer 
A.Molenaar 
A.Molenaar  
K.de Mooy  
K.de Mooy 
W.v.d.Niet 
W.v.d.Niet  
W.v.d.Niet 
J.v.Sambeek 
A.v.d.Oever 
A.Molenaar  
K.de Mooy 
J.Glasbergen 
A.Molenaar 
A.Molenaar 
J.Glasbergen 
A.Molenaar  
K.de Mooy  
K.de Mooy 
W.v.d.Niet 

 
Met het voorjaar al weer bijna voor de deur ('t wordt toch geen winter meer)  
is het handig deze lijst een beetje bij de hand te houden. U kunt dan de eer-  
ste waarnemingen van 1981 vergelijken met deze van 1980. 
De gegevens werden voor u verzameld door J.Glasbergen, die zich ook voor de 
komende periode weer aanbevolen houdt voor het ontvangen van waarnemingen. 
 
 

-------------- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            in één van onze volgende  
            nummers hopen we een vossen- 
            artikel te plaatsen. 
            Hier vast een voorproefje. 

 
 
 
 




